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  الباب األول
   والقوى واألحمالاإلنشائيالتصميم 

  

    عام   ١-١

يختص هذا الباب باألحمال وحساب القوى و مدخالت التصميم اإلنـشائي            :المجال   ١/١-١
  . مواد البناء المختلفةوفق االشتراطات والمتطلبات الخاصة بللمباني والمنشآت 

 وتـسجل  ضحتُو :روع ومستنداتهاألحمال و البيانات المطلوبة في مخططات المش    ١/٢-١
  المذكورة في البنـود     كافة األحمال التصميمية   في مخططات المشروع ومستنداته     

أبعـاد مقـاطع    بما فيهـا    للتصميم  البيانات الالزمة   و )١/٢/٨-١ إلى   ١/٢/١-١(
   .  وخواص المواد المستخدمةهاالمسافات الرأسية واألفقية بينالعناصر اإلنشائية و

تُوضح األحمال الحية الموزعة بانتظام، واألحمال       :األحمال الحية على األرضيات      ١/٢/١-١
 األحمـال   لصدمية، باإلضافة إلى نسبة الخفض المطبقة على        المركزة، واألحمال ا  

  .نتظامإالحية الموزعة ب

  .)SBC 301 1.3.1.2( وفق متطلبات البندتُحدد  :سطحاألحمال الحية على األ   ١/٢/٢-١

ليـست  كانت أحمال الريـاح  حتى لو تُوضح البيانات التالية   :بيانات أحمال الرياح     ١/٢/٣-١
  :الجانبية  تصميم النظام اإلنشائي المقاوم لألحمال التي تحكمهى 

  .ساعة/مك )Second gust-3 (القيمة األساسية لسرعة الرياح -١

 .نشأشغال المإوتصنيف ، ) Iw( الخاص بالرياح ،معامل أهمية المنشأ -٢

 .ح الخاص بكل تصنيفاتجاه الري وإ المنشأبيئة موقع تصنيف  -٣

٤- عامل ضغط الرياح الداخليقيمة م. 

 .قيمة ضغط الرياح التصميمي الالزم لتصميم عناصر تكسية المنشأ -٥

 تليسكانت أحمال الزالزل    حتى لو   تُوضح البيانات التالية     :بيانات أحمال الزالزل     ١/٢/٤-١
  :بيةالجانم النظام اإلنشائي المقاوم لألحمال  تصميالتي تحكم هي

  .وتصنيف االستخدام الزلزالي ، ) IE(  ، الخاص بالزالزلمعامل أهمية المنشأ -١

من ، ) and S1 SS (الزلزالية،  الحركة تسارعاإلستجابة الطيفية لقيم معامالت  -٢
 .اقع الخرائط الزلزالية لكل منطقةو
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 .تصنيف تربة الموقع  -٣

 .)SDS , SD1(, تسارعاإلستجابة الطيفية للة لمعامالت القيم التصميمي -٤

 . للمنشأفئة التصميم الزلزالي -٥

 .اإلنشائي األساس لمقاومة أحمال الزالزل) األنظمة(النظام  -٦

قوة القص التصميمية عند المستوى الذي يرتكز عليه المنشأ بوصـفه جـسماً              -٧
 ).ة إلى المنشأالمنسوب الذي تنتقل عنده الهزات األرضي(قابالً لالهتزاز 

٨- عامل التجاوب الزلزالي م)Seismic Response Coefficient، C S(. 

٩- عامل تصحيح التجاوب م)R.( 

  .طريقة التحليل اإلنشائي -١٠

تُوضح البيانات التالية للمبـاني والمنـشآت        : ضد أخطار الفيضان   التصميمبيانات     ١/٢/٥-١
حتى  )SBC 301 ,5.3 (الفصل وفق المعرضة لخطر الفيضان الواقعة في المناطق 

التي تحكم التـصميم     األحمال   يهليست  األحمال الناشئة عن الفيضانات      كانت   لو
  :اإلنشائي

كذلك منـسوب  و المنسوب الرأسي ألخفض مستوى أرضية للمنشأ شامالً القبو       -١
في المنـاطق المتوقـع عـدم        وذلك   الحماية من الفيضان للمباني غيرالسكنية    

جات ذات سرعات عاليةضها لتأثير موتعر. 

أرضية للمنشأ   ألسفل   ر اإلنشائية ـالمنسوب الرأسي ألخفض نقطة في العناص      -٢
 ضها لتأثير موجات ذات سـرعات  في المناطق المتوقع تعر    وذلك   شامالً القبو   

 .عالية

  ).SBC 301 ,1.3.1.6 (وفق متطلبات البندتُحدد  :أحمال خاصة   ١/٢/٦-١

  .ل البناءؤمسوتعتمد من : ت ال يغطيها هذا البابأحمال وقوى وحاال   ١/٢/٧-١

 للتأكُّد من إج راءات تفت یش خاص ة   تحتاج إلى العناصر والمكونات التي األنظمة و      ١/٢/٨-١
  ).SBC 301 ,1.3.1.7 (وفق متطلبات البندتُحدد  :مقاومتها للزالزل

  أو إضافتها تغيير األحمال    ١/٣-١

 سـطح  أحمال أكبر من المسموح بهـا علـى أ         أيوضع  أو السماح ب  يحظر وضع      ١/٣/١-١
  .المباني أواألرضيات أو على أجزاء منها
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أو وصـناعية   أ تجارية    أرضيات في مبانٍ   أي علىتوضع عالمات إرشادية دائمة        ١/٣/٢-١
ة أكبر من   ـل أحمال حي  ـمت لتحم ـ صم تدل على أنها  جزء من هذه األرضيات     

  . زالتها وتحظر إ.٢م/نيلو نيوت ك)٢,٥٠(

  تصميم المنشآتأسس    ١/٤-١

) SBC 301 ,1.4(المحددة فـي الفـصل   ق م المباني والمنشآت بإحدى الطرتُصمـ   ١/٤/١-١
  .د البناء المختلفةاومفقا لالشتراطات اإلنشائية والمتطلبات الفنية الخاصة بووذلك 

  تراكيـب بر أثر ناتج عن  أك  لمقاومة تنفَّـذ تُصمـم المباني والمنشآت وأجزاؤها و       ١/٤/٢-١
األثر الناتج عن تراكيب األحمال     تجاوز  ي في هذا الباب، على أال       المحددةاألحمال  
فـي حالـة التـصميم       " المـستخدمة  البناء واد القصوى لم  اتقيم اإلجهاد القصوى  

ال   التصميم بطريقـة إجهـادات التـشغيل       في حالة و،  "بطريقة المقاومة القصوى  
إجهادات التشغيل المسموح بها     التشغيلية تراكيب األحمال    األثر الناتج عن  يتجاوز  

  .المستخدمة البناء وادلم

للحد من  تُصمـم العناصر والهياكل اإلنشائية وأجزاؤها بما يحقق الجساءة الكافية              ١/٤/٣-١
 بما يضمن تحقيق المنـشآت       واإلزاحات األفقية  واالهتزازات,  الرأسية االنحرافات

  . المطلوبةوأجزائها لوظيفتها

ة من مواد   لمحسوبة للعناصر اإلنشائية المصنع   نحرافات الرأسية ا   تتجاوز قيم اإل   ال   ١/٤/٤-١
البند  وفق للمواد المختلفة    ثر تقييداً من بين القيم المحددة     البناء المختلفة الحدود األك   

)1.4.3, SBC 301 (القيم المحددة في الجدول و)الحـدود  مـع مراعـاة   ، )١/١-١
      الفـصل  وفـق أحمـال الـزالزل     تحت تأثير   ) Drift(باإلزاحة الجانبية   الخاصة  

)10.12, SBC 301(.  
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   حدود االنحرافات)١/١-١(الجدول 

  مجموع األحمال الحية والميتة  لحمل الرياح  للحمل الحي  العنصرنوع 

  :عناصر السطح

  لياسةب اً تحمل سقف-
  

l/360  
  

l/360  l/240  

  l/240  l/360  l/180   بدون لياسة اًتحمل سقف

 l/180 l/180 l/180  اًال تحمل سقف

  l/240  - l/240  عناصر األرضيات

ــع   ــة والقواط ــدران الخارجي الج
  :الداخلية

  غير مرنة)تشطيبات(ذات إنهاءات 

 

l/240 

 

  l/120   مرنة) تشطيبات(ذات إنهاءات 

  بحر العنصر= ) l   (-١: مالحظات

  لتفاصيل حساب حدود اإلنحرافات حسب المواد وظروف التحميل) Table 1.4-1, SBC 301(يرجع للجدول   -٢            

  تعامل العناصر التي تحمل الواحاً جبسيه بأنها أسقف بدون لياسة -٣            

 كل عنصر من عناصر المنشأ باسـتخدام        ىالمؤثرة عل  اإلجهادات والقوى    تحسب  ١/٤/٥-١
 الجزئي والكلي للمنشأ  تزان  الا متطلبات   حقيقت المبني على أساس  التحليل اإلنشائي   

 والزمنية لمـواد البنـاء      نيهآلاخذ في االعتبار الخواص     مع األ توافق االنفعاالت   و
تأثير االنفعاالت المتراكمة التي تحدث في العناصر اإلنشائية تحـت تـأثير    وكذلك  

  .األحمال التشغيلية المتكررة

م ة على العناصر الرأسية في النظام اإلنشائي المقـاوِ      القوى واألحمال الجانبي   توزع    ١/٤/٦-١
األفقيـة   طبقاً لجساءة العناصر الرأسية وجساءة عناصر التكتيـف          الجانبيةللقوى  

ويجوز افتراض مشاركة العناصر الجاسئة، والتي ال تكون ضـمن          ,والديافرامات
بـشرط إدراج   ة، في اتزان المنـشأ      لجانبيالنظام اإلنشائي األساس لمقاومة القوى ا     

  .تأثيرها عند التحليل اإلنشائي

للقـوى   النظـام اإلنـشائي المقـاوم   في  أثر القوى واإلجهادات  االعتبارخذ في   ؤي    ١/٤/٧-١ 
ومحـصلة القـوى    اإلزاحة بين مركز الجـساءة  ببسب عن الفتل  الناشئة الجانبية  

  .المؤثرة على المنشأ
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 :)Counteracting Structural Action(اكسة  المتع األحمال اإلنشائية  واألفعال   ١/٤/٨-١
تُصمـم جميع العناصر واألنظمة اإلنشائية وعناصر تكسية الواجهات وغيرها من          
العناصر غير اإلنشائية لمقاومة القوى الناشئة عن الزالزل والرياح وضغط التربة           

نقـالب  االمع األخذ في االعتبار حاالت  والضغط الهيدروستاتيكي للمياه والسوائل   
على أن يـتحقَّـق نقل هذه القوى إلى األساسات بـشكل          ,  وقوى الرفع  و االنزالق 

  .تام

ـ ي ماتُصمـم المنشآت والمباني ب    :اإلتزان الكلي للمنشأ     ١/٥-١ الكلـي  تـزان   الا ق  ـحقِّ
 يتأثر بأي انهيار جزئي ألحد عناصره اإلنـشائية، وذلـك مـن             بحيث ال  ؛لمنشأ  ل

 من العنصر اإلنشائي المنهار إلى باقي        للقوى اآلمن الكامل و  نتقالالاخالل ضمان   
   .)SBC 301 ,1.5( الفصل وفق العناصر اإلنشائية المتصلة والمرتبطة به

   وفق االستخدامتصنيف المباني وغيرها من المنشآت   ١/٦-١

 مقاومة أحمال الرياح والزالزل والفيـضانات     لتصميم  لغرض ال  تُصنَّـف المنشآت    ١/٦/١-١
            وفــقوذلــك  )I, II, III, IV( إلــى الفئــات طبــقاً لطبيعـــة اسـتخداماتها  

)Table 1.6-1, SBC 301.(  

طبقـاً   واحـد    كثر من استخدام    ألعندما يستخدم    ي جزء منه  يصنَّـف المنشأ أو أ     ١/٦/٢-١
  .)SBC 301 ,1.6.1( وفق متطلبات البندللتصنيف األعلى 

 العناصر اإلنشائية التي تتأثر تُقوى : والمنشآت القائمـة لمبانيالتوسعة والتعديل ل    ١/٧-١
التي تجرى على المباني والمنشآت القائمة      " عند الضرورة  "بالتوسعات والتعديالت 

 علـى أال   المحددة في هذا البـاب،       القصوىبما يحقق مقاومة األحمال التصميمية      
و اإلجهادات المـسموح بهـا       المقاومة اإلنشائية التصميمية أ     هذه األحمال  جاوزتت

وخواص المواد اإلنشائيةقة في تلك العناصرـحسب طريقة التصميم المطب .  

   التحميل ختباراتا     ١/٨-١

  عام    ١/٨/١-١

المشرف بعد موافقة مسؤول البناء طلب القيام بإعادة التحليل اإلنشائي أو            للمهندس    ١ /١/٨/١-١
 أو ألجزاء منها عند ظهور أسباب       التنفيذحت  تإجراء اختبارات أو كالهما لمنشآت      

على مقاومة األحمال المتوقعة أو     أو أي جزء منه     تدعو إلى الشك في قدرة المنشأ       
   .لالستخدام في صالحيته عند الشك
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بالتحليل اإلنشائي   ما لم يثبت     تحت التنفيذ  التحميل للمنشآت    ختباراتإ ر إجراء ظيح   ١/٨/١/٢-١
أن مقاومـة   ،  لعناصر المنشأ   بعاد الحقيقية   علية للمواد واأل  المبني على الخواص الف   

 وفق اشتراطات البنـد   المنشأ أو جزء منه أقل من المقاومة المطلوبة حسب الكود           
)٧/٤-٢( .  

مـشمولة  ختبارات التحميل لتقييم الخواص الهندسية لمواد بناء غير        إ يسمح بإجراء    ١/٨/١/٣-١
يد اليمكـن   يكود أو إلعتماد أساليب جديدة للتش     في المواصفات القياسية المرجعية لل    

  . مها إال باالختبار يتقي

ختبارات التحميل بطريقة تضمن سالمة األفـراد والممتلكـات علـى أن            إ ىتجر   ١/٨/١/٤-١
   .التؤثر إجراءات السالمة على خطوات إجراء االختبار وال على نتائجه

مسؤول البنـاء   لفلخاصة بمواد البناء المختلفة     استوف المنشأ معايير القبول     يإذا لم      ١/٨/١/٥-١
  :اتخاذ أي من القرارات التالية 

 . اإلصالح وإعادة التأهيل  -١

مخفضة بناء على نتائج التحليـل أو       تحت تأثير أحمال     المنشأ   ستخدامابالسماح   -٢
 .اختبار التحميل 

  .اإلزالة -٣

  المنشآت الخرسانية    ١/٨/٢-١

 عـدم تحقيـق     )١/٨/١/٢-١(ختبار التحميل في البنـد      إيضاف إلى شرط إجراء        ١/٨/٢/١-١
عايير م) SBC 304 ,5.6.5( وفق  متطلبات البند المجهزةالقلوب الخرسانية مقاومة 

  . )SBC 304 ,5.6.5.4(القبول المذكورة في البند 

          اختبارات التحميل على المنشآت الخرسـانية وفـق اشـتراطات الفـصل             ىتجر    ١/٨/٢/٢-١
)٢٠-٤(.    

تختبر المباني الطوبية قبل اعتمادها للتحقق من قـدرتها علـى            :المباني الطوبية    ١/٨/٣-١
  .)٦/٢-٥(البند اشتراطات مقاومة األحمال واإلجهادات الناتجة عنها وذلك وفق 

ختبارات التحميل على المنشآت الفوالذية القائمة لتقييم       إ ىتجر :المنشآت الفوذالية    ١/٨/٤-١
 مة عناصرها تحت تأثير أحمـال الجاذبيـة الـساكنة وذلـك وفـق             جساءة ومقاو 
  .  )١٦-٦( الفصل اشتراطات
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  ربط العناصر اإلنشائية   ١/٩-١

تُربط األسقف بالحوائط واألعمدة، وتُربط الحوائط واألعمدة باألساسات، بما يحقق             ١/٩/١-١
 حمـال  تَنـتج عـن األ      قد التيو  إن وجدت   أو االنزالق  رفعالمقاومة ضد قوى ال   

  . على المنشأالمؤثرة

تُربط الحوائط باألرضيات واألسـقف  : يةربط الحوائط الخرسانية والحوائط الطوب       ١/٩/٢-١
على أن يحقَّــق    , وغيرها من العناصر اإلنشائية التي تكون دعماً جانبياً للحوائط        

  ).SBC 301 ,1.9.2 ( متطلبات البند الربطتصميم وصالت
 

   والقوى األحمالتراكيب    ٢-١

  عام    ٢/١-١

وأجزاؤها لمقاومة أكبر أثر ناتج عن تراكيب األحمـال         تُصمـم المباني والمنشآت        ٢/١/١-١
  . وال يجوز الجمع بينهما )٣ /٢-١ أو ٢/٢-١( وفق أي من البندين

  : التالية اتريفموز المستخدمة في هذا الفصل التعيكون للر   ٢/١/٢-١

  D :  الحمل الميت 

  E: قوة الناتجة عن الزالزل  ال  

  F:  الحمل الناتج عن سوائل معلومة الضغط والعمق 

  Fa:  الحمل الناتج عن الفيضان 

  H:  الحمل الناتج عن ضغط التربة ، ضغط المياه السطحية ، أو ضغط مواد الردم 

  L:  الحمل الحي ويتضمن حمل الصدم إن وجد 

  Lr:   الحمل الحي على األسطح 

  R : حمل الناتج عن األمطارال  

  T:  القوة الناتجة عن التشوهات الداخلية  

   W:  الحمل الناتج عن الرياح 

تراكيب األحمال عند استخدام طريقة المقاومة القصوى أو طريقة معامل الحمـل                 ٢/٢-١
  والمقاومة

        (LRFD) ) 2.3انظر الفصل, SBC 301 (:  
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1.4 (D + F)     (Eq. 1.2-1) 

1.2 (D + F + T) + 1.6 (L + H) + 0.5 (Lr or R)  (Eq. 1.2-2) 
1.2 D + 1.6 (Lr or R) + (f1L or 0.8 W)   (Eq. 1.2-3) 

1.2D + 1.6W + f1L + 0.5 (Lr or R)   (Eq. 1.2-4) 
1.2D + 1.0 E + f1L     (Eq. 1.2-5) 

0.9D + 1.6W + 1.6H     (Eq. 1.2-6) 
0.9D + 1.0E + 1.6H     (Eq. 1.2-7) 

 علـى ألسطح مباني التجمعات ، ولألحمال الحية التي تزيـد قيمتهـا    f1  1.0=حيث 
  مآرب السيارات، ، ولألحمال الحية على ٢م/ لو نيوتن ي ك)٨,٤(

 )=0.5  f1( لألحمال الحية األخرى   

)  and 1.2-7 6-1.2(بالـصفر فـي المعـادلتين     )  H( قيمة معامل الحمل ىساو تُ  ٢/٢/١-١
  .  ) E (أو الحمل )  W (أثر أي من الحمل )  H (أثر الحملعندما يعاكس 

عندما يولد ضغط التربة الجانبي مقاومة لبقية األحمال فإنـه يعتبـر جـزءاً مـن            ٢/٢/٢-١
  .  )  H(المقاومة وليس من الحمل 

ـ              ٢/٢/٣-١  البـاب   يعند تصميم المنشآت الخرسانية في الباب الرابع والمنشآت الطوبيـة ف
 تستبدل المعادلة   ,هذه االشتراطات باستخدام طريقة المقاومة القصوى     الخامس من   

)Eq 1.2-2 (بالمعادلة) 1.4( D+F+T ) + 1.7 ( L+ H) + 0.5 (Lr or R ).(  

) SBC301 ,5.3.1انظر البنـد   ( عند تصميم المباني الواقعة في مناطق الفيضان   ٢/٢/٤-١
   .) SBC 301 ,2.3.3(  متطلبات البند ىتراع

                               التـــشغيلإجهـــادميم بطريقـــة لتـــص عنـــد اتراكيـــب األحمـــال   ٢/٣-١ 
   ) SBC301,2.4 أنظر الفصل( 

 D+F        (E q. 1.2-8 )  

D+H+F+L +T     (Eq. 1.2-9 )  

D+H+F+ (Lr or R)   (E q. 1.2-10) 

D+H+F+0.75 (L+T ) +0.75  (Lr or R)  (E q. 1.2-11 ) 

D+H+F+ (W or 0.7E ) (E q. 1.2-12) 

D+H+F+ (W or 0.7E) + 0.75L +075(Lr or R )  (E q. 1.2-13)  

0.6 D + W+H     (E q. 1.2-14)   

0.6 D +0.7E+H  (E q. 1.2-15 ) 

  . ة قيم إجهادات التشغيل المسموح بها عن القيم المحددة في هذا الكود ديحظر زيا     ٢/٣/١-١
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) SBC 301 ,5.3.1  انظر البنـد ( مباني الواقعة في مناطق الفيضان  عند تصميم ال    ٢/٣/٢-١
 .)SBC 301 ,2.4.1.1 (  متطلبات البندىراعت

                الفـصل وفـق متطلبـات     تُحـدد    :حاالت خاصـة لتجميـع أحمـال الـزالزل           ٢/٤-١
)2.5, SBC 301( .  

لمنشأ اقاومة اإلنشائية واتزان    ق من الم  تحقَّي :حاالت التحميل غير متكررة الحدوث       ٢/٥-١
الحرائـق، االنفجـارات، أحمـال      : األحمال غير متكررة الحدوث مثل    تحت تأثير   

  . مسؤول البناءيحدده ما الكود أو وفق متطلبات  الناتج عن المركباتالصدم

  

  )الميتة(األحمال الدائمة    ٣-١

مواد اإلنشاء المـستخدمة    الناتجة عن أوزان     األحمال الدائمة هي  األحمال :تعريف   ٣/١-١
 الجـدران،    - تقتصر على  وال   –مثل  وأثقالها  ) األوزان الذاتية للمنشأ  (في البناء   

، اإلنهاءات، عناصـر تكـسية      ع، األسقف، الساللم، القوا طي    األسطحاألرضيات،  
المنشأ وغيرها من العناصر المعمارية واإلنشائية، وتمديدات المرافق والخـدمات          

   .أوزان األوناشو
تستخدم قيم أوزان المواد الحقيقية؛ لتعيين األحمال الدائمة ألغراض          :أوزان المواد    ٣/٢-١

علـى أن   , في حالة عدم توفر بيانات محـددة       القيم   يحدد مسؤول البناء  و, التصميم
ان العناصـر  لتحديد القيم التصميمية الـدنيا ألوز ) Table 3.1, SBC 301( يستخدم

لتحديد القيم الدنيا ألوزان مـواد  )  Table 3.2, SBC 301(  والمعمارية واإلنشائية
  .البناء والتشييد والتربة والمعادن واألحجار

 األحمال الدائمة ألغـراض التـصميم        إلى   يضاف :أوزان التمديدات والتركيبات     ٣/٣-١
مواسير الـسباكة،   : أوزان عناصر التمديدات والتركيبات المثبـتة في المبنى مثل       

 الكهربائية،  أنظمة التسخين، أنظمة التهوية، أنظمـة تبريـد الهـواء،       التوصيالت
  .أنظمة إطفاء الحريق

  

  األحمال الحية   ٤-١
   اتتعريف   ٤/١-١
الحمل الناتج عن اإلستخدام واإلشغال وال      : )Floors(الحمل الحي على األرضيات        ٤/١/١-١

اهر الطبيعيـة وال    يد خل في ذلك أحمال التشييد وال األحمال الناتجة عـن الظـو            
  .الدائمةاألحمال 
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الحمل الناتج عن أعمال الصيانة مثل أوزان  :)Roofs (الحمل الحي على األسـطح      ٤/١/٢-١
  .  ا وأحواضه  مثل األشجاروأعمال الزراعة، المواد واألفراد والمعدات 

  حساب الحمل الحي    ٤/٢-١

أثر نـاتج عـن الحمـل الحـي        م أرضيات المباني وعناصرها لتتحمل أكبر       تصم   ٤/٢/١-١
أو الحمل المركـز وفـق   ) SBC 301 ,4.2(الموزع بانتظام وفق متطلبات الفصل 

   )SBC 301 ,4.3( متطلبات الفصل

يحظر  أن تقل قيم األحمال الحية الموزعة أو المركزة المحسوبة عن القيم الـدنيا                  ٤/٢/٢-١
  ) . Table 4-1 and Table 4-2, SBC 301 (يالمحددة ف

إذا كان الحمل الحي التـصميمي  في المباني التي تستخدم فيها القواطع المتحركة ،          ٤/٢/٣-١
 حتى لو   وزان تلك القواطع  يضاف إلى الحمل الحي أ     أقل ، أو   ٢م / كيلو نيوتن  )٤(

  . لم تكن محددة على المخططات

ات ات ومـصدات الـسيار    حية على حواجز الفتحات والدرابزين    تحسب األحمال ال     ٤/٢/٤-١
  ).  SBC 301 ,4.4(واألوناش والساللم الثابتة وفق متطلبات الفصل 

يحدد مسؤول البناء األحمال الناتجة عن حاالت إستخدام أو إشغال غير مـضمنة                 ٤/٢/٥-١
  . في الكود

            المصاحب لألحمال الحيـة وفـق متطلبـات الفـصل    ) Impact(يعالج أثر الصدم        ٤/٢/٦-١
)4.7, SBC 301 (  

ــة ال    ٤/٢/٧-١ ــال الحي ــيم األحم ــيض ق ــييجــوز تخف ــواردة ف                موزعــة بانتظــام ال
)Table 4-1, SBC301( ــق ــة وف ــدو) Eq 4-1, SBC 301( المعادل                 البن
)4.8, SBC 301  . (  

           ر الحاملة لها وفق متطلبـات الفـصل       يحسب الحمل الحي على األسطح والعناص        ٤/٢/٨-١
)4.9, SBC 301( على أن ال يقل عن)لألسـطح المـستخدمة  ٢م/  كيلو نيوتن )٣  

 لألسـطح المـستخدمة   ٢م/  كيلو نـوتن  )٥( عن   واللغرض النزهة أو التمارين  
 .حدائق علوية أو أماكن للتجمعات 

  أحمال الرافعات واألوناش     ٤/٣-١

  .لرفع يولدها الونشأقصى قوة ليمثل الحمل الحي للونش أو الرافعة : التعريف    ٤/٣/١-١
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 فـي   تحسب األحمال التصميمية الواقعة عل العناصر  الحاملة للونش أو الرافعـة              ٤/٣/٢-١
الـصدم الرأسـي وفـق       أثر مع األخذ في اإلعتبار    تجاهين العرضي والطولي  اإل

  ) .  SBC 301 ,4.10(متطلبات الفصل 

تصمم الحوائط الداخلية والقواطيـع       : عاألحمال على الحوائط الداخلية والقواطي        ٤/٤-١
 الواقعة عليهـا     الفعلية  ، لتتحمل األحمال األفقية    )م ٨,١( علىالتي يزيد ارتفاعها    
   . أيهما أكبر٢م/ ن يلو نيوتك) ٠,٢٥( أو حمال أفقيا مقداره

  

  الفيضانات  وأحمال ضغط التربة والضغط الهيدروستاتيكى  ٥-١

  الضغط الجانبي للتربة    ٥/١-١

رأسية ، أسفل منسوب سطح األرض الطبيعيـة     أي  حوائط     تصمم حوائط القبو أو      ٥/١/١-١
لتربـة  ا تكون القيمة الدنيا لـضغط       و.لتربة  ل، لتتحمل بأمان تام الضغط الجانبي       

ما لم يحدد خالف ذلـك فـي   )   Table 5.1, SBC 301(كما هو محدد في الجانبي 
  .بناء تقرير فحص التربة المعتمد من مسؤول ال

 فوقالضغط الجانبي المتولد عن األحمال      يضاف إلى قيمة الضغط الجانبي للتربة           ٥/١/٢-١
   .سطح التربة الطبيعية ، إن وجدت

  .تزاد قيمة الضغط الجانبي للتربة في حالة وجود تربة انتفاخية     ٥/١/٣-١

تحسب قيمة ضـغط    ) مياه إستاتيكية   (  بشكل حر    في التربة  في حالة وجود المياه        ٥/١/٤-١
مضافاً )  تأثير الطفو    باعتباروزن التربة   ( التربة على أساس الوزن الفعلي للتربة       

  . اليه ضغط المياه

تصمم األساسات أو أرضـيات  في حالة التربة االنتفاخية  :الضغط الرٍأسي للتربـة     ٥/٢-١ 
أمان األحمال  القبو وغيرها من العناصر اإلنشائية المرتكزة على التربة ، لتتحمل ب          

الرأسية المتولدة من انتفاخ التربة أو الحركة المتوقعة في التربة ما لم يتم استبدال               
   .من هذه االشتراطات الباب الثالث أو تثبيت التربة االنتفاخية وفق 

  الضغط الهيدروستاتيكى للمياه    ٣ /٥-١

  .)٥/١/٤-١( لبند اوفقط الهيدروستاتيكى على حوائط القبو غ الضيؤخذ أثر   ٥/٣/١-١

عند تصميم أرضيات القبو أو أي عناصر إنشائية أفقيـة أسـفل منـسوب سـطح          ٥/٣/٢-١
 عن الـضغط    ة ألعلى الناشئ  قوى الرفع يؤخذ في االعتبار تأثير      األرض الطبيعية   

  . الهيدروستاتيكى للمياه 
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ني علـى المبـا   )  SBC 301 ,5.3(تطبق متطلبات الفـصل  : أحمال الفيضانات    ٥/٤-١
  . الفيضانات المعرضة لخطر والمنشآت الواقعة في المناطق 

  

  التصميمية  أحمال الرياح   ٦-١

  عام   ٦/١-١

  أحمال الرياح علـى المبـاني      حساب  باشتراطات )٦-١(  الفصل يختص :المجال   ٦/١/١-١
اإلنـشائي المقـاوم للريـاح و عناصـر التكـسيات          النظام    ذلك بما في وأجزائها  

  أحمـال  التـصميم والتنفيـذ لمقاومـة   اشتراطاتوكذلك  نشائيةغير اإلر  صاوالعن
  .الرياح

 الطـرق   بإحـدى تحسب أحمال الريـاح      :التصميميةلرياح  اأحمال  طرق حساب      ٦/١/٢-١
، )٦/٣-١( المحددات واألسس فـي البنـد        وباستخدام ،   )٧-١(  الفصل  في ةنيالمب

  .)٦/١/٣-١(على أن ال تقل عن الحد األدنى المحدد في البند 

  التصميمية لرياح اأحمال الحد األدنى لقيم    ٦/١/٣-١

 حمل الرياح على النظام الـرئيس المقـاوم         اليقل:النظام الرئيس المقاوم للرياح        ٦/١/٣/١-١
 مـضروباً فـي     ٢م/ كيلو نيوتن     )٠,٥(  عن للرياح في مبان مغلقة كلياً أو جزئياً      

د مع اتجاه الرياح وال يقـل       معامتسي  أ على مستوى ر   لمبنىالكلي ل مسقط  المساحة  
ـ  مضروباً في مساحة المباني المفتوحة المتعا٢م/كيلو نيوتن  )٠,٥( عن دة مـع  م

  . د مع اتجاه الرياحياح أو في مسقطها على مستوى متعاماتجاه الر

على عناصر تكسيات المباني     الصافي   ال يقل ضغط الرياح   : العناصر والتكسيات      ٦/١/٣/٢-١
  . د مع الواجهة في أي اتجاه متعام٢م/ تن يلو نيوك )٠,٥ (عن

يجمع ضغط الرياح المؤثر على      عند حساب أحمال الرياح على المباني والمنشآت         ٦/١/٤-١
  .المبنى جمعا جبرياًكل سطح في متقابلة من الوجه األ

على مـدى   مسجلة لعصفة ريح    أكبر سرعة   هي   :القيمة األساسية لسرعة الرياح      ٦/٢-١
 مـن  )م ١٠( ارتفاع على مقاسة) Second gust-3( ثواٍن) ٣( دارها  مقفترة زمنية

  .)٦/٣/٢-١  أنظر البند(  Cسطح األرض الطبيعية في بيئة ذات تصنيف 

 )٦/٣/٥-١ إلى   ٦/٣/١-١(البنود   تختص :أسس ومحددات حساب أحمال الرياح       ٦/٣-١
في  الرياح   معادالت حساب أحمال   التي تطبق في     للمعامالتبتعريف وتحديد القيم    

   ).٧-١( الفصل
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 فـي أي    تؤخذ القيمة األساسية لسرعة الريـاح      :القيمة األساسية لسرعة الرياح      ٦/٣/١-١
 األرصاد الجويـة    أساس بيانات مراكز   من خريطة الرياح المبنية على       اتجاه أفقي 

  باسـتثناء ),SBC 301 Fig 6.4-1(في مختلف مناطق المملكة والموضـحة فـي   
تي لم تحـدد لهـا فـي    أما المناطق ال. )٦/٣/١/١-١( البند   في ةالمذكورالحاالت  

  .ساعة/ مك) ١٦٢(لسرعة الرياح فيستخدم لها سرعة تساوي الخريطة قيمة 

القيمة األساسية المعدلة لسرعة الرياح في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية غير              ٦/٣/١/١-١
 أن سـرعة الريـاح      تدل على جوية  عن أرصاد   توفر معلومات   في حال    :العادية

دية مثـل   لمناطق ذات الطبيعة الجغرافية غير العا     لأو  ساعة  /كم) ١٦٢ (تزيد على 
تعـديل وزيـادة القيمـة      ، فلمسؤول البناء     والشواطئ البحرية  قمم وسفوح الجبال  

  .)٦/٣/١/٢-١( للبند وفقاً، )٦/٣/١-١(في البند األساسية لسرعة الرياح 

               متطلبـات البنـد     وفـق يـتم    :األساسية لـسرعة الريـاح    وتعديل القيمة    تقدير   ٦/٣/١/٢-١
 )6.4.1.2, SBC 301.( 

هذا المعامل فقط عند يطبق  :)Wind Directionality Factor, kd( االتجاهمعامل    ٦/٣/١/٣-١
             للفـصلين المـؤثرة علـى المنـشأ طبقـاً       األحمـال  استخدام حـاالت تراكيـب    

)2.3 and 2.4, SBC 301( وتؤخذ قيمته من ) Table 6.4-1, SBC 301  (  ًاعتمـادا
  .على نوع المنشأ

لهبـوب   متوقـع    اتجاهلكل   يصنف موقع المنشأ     : المنشأ التصنيف البيئي لموقع     ٦/٣/٢-١
بناء على تصنيف وعـورة سـطح األرض   )  B, C, or D(بأي من الفئات الرياح 

  ) . SBC 301 ,6.4.2(بات البند الطبيعية المحيطة بالمنشأ وذلك وفقاً لمتطل

  طبوغرافية األرضتأثير    ٦/٣/٣-١

الرياح  ظاهرة تسارع سرعة      ، عند حساب أحمال الرياح   ، االعتباريؤخذ في    :عام   ٦/٣/٣/١-١
 مثل أمـاكن  يرات المفاجئة في تضاريس سطح األرض       التي تحدث عند أماكن التغ    

باسـتخدام  ر مستمر، وذلك     والتالل والهضاب بشكل فجائي وغي     دراتح المن تشكل
  .)٦/٣/٣/٣-١( البند وفق طبوغرافية األرضمعامل 

تـسارع سـرعة     ظـاهرة   تأثير االعتباريؤخذ في    :ظاهرة تسارع سرعة الرياح      ٦/٣/٣/٢-١
               البنــد  وظــروف الموقــع المتطلبـات فــي  الريـاح عنــدما تحقــق المنـشآت  

)6.4.3.1, SBC 301(والتي تشمل :  

  يطة،ح التل أو الهضبة أو المنحدر، والتضاريس المانحدارأبعاد وزاوية  شكل و-أ
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   موقع المنشأ على التل أو الهضبة أو المنحدر،-ب

  . التل أو الهضبة أو المنحدرارتفاع -ج

للبنـد   وفقا )Kzt (طبوغرافية األرضعين قيمة معامل ت :طبوغرافية األرضمعامل    ٦/٣/٣/٣-١
)6.4.3.2, SBC 301(ل والشك) Fig 6.4-2, SBC 301.(  

              )Table 6.5-1,  SBC 301(من  I تحدد قيمة معامل األهمية  :معامل أهمية المنشأ   ٦/٣/٤-١
   .للمنشأ والقيمة األساسية لسرعة الرياح اإلشغال فئة بناء على 

   المنشآت المغلقة والمنشآت المفتوحة  ٦/٣/٥-١

فتحات في المحيط الخـارجي     لل المسطح اإلجمالي   نسبة يصنف المنشأ على أساس      ٦/٣/٥/١-١
،  بالكامـل  مغلـق  :ثالث فئات  إلى إحدى     إلى المسطح اإلجمالي للواجهات    للمنشأ
  .)SBC 301 ,6.2(، أو مفتوح وذلك حسب ما هي معرفة في الفصل   جزئياًمغلق

ـ    التي ينطبق عليها كل من       المنشآت   تصنف   ٦/٣/٥/٢-١        فـي البنـد   ث   التصنيف الثاني والثال
نطبق عليهـا أي منهمـا      والمنشآت التي ال ي   , منشآت مفتوحة  بأنها   )٦/٣/٥/١-١(

  .منشآت مغلقة

يحسب ضغط الرياح الداخلي المؤثر إستاتيكياً على األسطح الداخلية للمبنى طبقـاً               ٦/٣/٥/٢-١
  .لهذا التصنيف

  

 باسـتخدام إحـدى    الرياحأحمالتحسب  :يةتـصميم الطرق حساب أحمال الرياح     ٧-١
    وفـق أي مـن البنـدين    )or 7.3, SBC 301 7.1,7.2(الطرق الموضحة في البنود 

  ).٧/٢-١ أو ٧/١-١(

  )Simplified Procedure(  الطريقة المبسطة-1 طريقةال   ٧/١-١

لحساب أحمـال  ) SBC 301 ,7.1.2(  الموضحة في البند ةتستخدم الطريقة المبسط  ٧/١/١-١
          البنـد   إذا تـوفرت الـشروط فـي        اإلنشائي المقاوم للريـاح    النظامالرياح على   

  وعلى عناصر وتكسيات الواجهات إذا توفرت الشروط في البنـد          ،)٧/١/١/١-١(
)٧/١/١/٢-١(.  

 تحسب أحمال الرياح علـى النظـام اإلنـشائي          :النظام اإلنشائي المقاوم للرياح      ٧/١/١/١-١
إذا )  SBC 301 ,7.1.2.1(  وفـق البنـد   ةسطالمقاوم للرياح باستخدام الطريقة المب

  :توفرت الشروط التالية
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 وفق الفصل نخفض  مغلق وذو ارتفاع م   ،  رام بسيط   بأنه ديا ف   المبنى   فعريأن   -١
)6.2, SBC 301(. 

     كما هـو معـرف فـي الفـصل     )Flat Roof (أن يكون المبنى ذا شكل منتظم -٢
)6.2, SBC 301 (سط أو سطح منبول االتجاهات مقطع متماثل تقريباً في كله و

 .) °٤٥ ( علىمائل بزاوية التزيد 

٣- أن ي6.2( الفـصل  وفق التعريف فيف المبنى بأنه غير مرن عر, SBC 301 ( 
 .وال توجد به فواصل تمدد 

وغرافية األرض المذكورة في البنـد    المبنى ال يتعرض لآلثار المترتبة على طب       -٤
)٦/٣/٣-١(. 

 خاصة للتجاوب أو االستقرار  وال يقع في مكـان           المبنى ال يخضع العتبارات    -٥
  . يعرضه لتيار النفق الهوائي 

تحسب أحمال الرياح علـى عناصـر وتكـسيات         :عناصر و تكسيات الواجهات        ٧/١/١/٢-١
ــسطة   ــة المب ــتخدام الطريق ــشائية باس ــر اإلن ــات غي ــد الواجه ــق البن                   وف

)7.1.2.2, SBC 301(  التاليةتوفرت الشروط إذا :  

  ).م١٨(أن يكون إرتفاع سطح المبنى أقل من  -١

٢- أن ي6.2(ف المبنى بأنه مغلق ومنتظم الشكل حسب الفصل عر, SBC 301(. 

لتجاوب أو اإلستقرار وال يقع في مكـان        المبنى ال يخضع العتبارات خاصة ل      -٣
 . يعرضه لتيار النفق الهوائي 

      ية األرض المذكورة في البنـد   وغرافبالمبنى ال يتعرض لآلثار المترتبة على ط       -٤
)٦/٣/٣-١ (. 

بزاويـة ال  ) Gable Roof( عل ى ش كل س طح قیب ل      المبنى ذو سطح منبسط أو -٥
، )°٢٧( على ال تزيد  بزاوية)Hip Roof(شكل منشوري أو ) °٤٥( علىتزيد 

  .)Figure 7.1-2, SBC 301 أنظر(

  )Analytical Procedure (التحليلية طريقة ال -٢الطريقة   ٧/٢-١

لحساب أحمـال   ) SBC 301 ,2.3 .7(تستخدم الطريقة التحليلية الموضحة في البند   ٧/٢/١-١
  :الرياح على المباني والمنشآت إذا توفرت الشروط التالية
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        أن يكون المبنى أو المنشأ ذا شكل منتظم كمـا هـو معـرف فـي الفـصل                   -١
)6.2, SBC 301(. 

ستقرار وال يقـع    ارات خاصة للتجاوب أو اإل    المبنى أو المنشأ ال يخضع العتب      -٢
 .في مكان يعرضه لتيار النفق الهوائي

أو لها أشكال    )٧/٢/١-١(تصمم المباني والمنشآت التي ال تحقق اشتراطات البند            ٧/٢/٢-١
أو خواص تجاوب غير عادية باستخدام طرق تأخذ في االعتبار مثل هذه اآلثار أو              

   .) SBC 301 ,7.3( حسب الفصل باستخدام طريقة النفق الهوائي
يمنع تخفيض ضغط السرعة عند وجود عوائق من مبانٍٍ أو منـشآت أخـرى أو                   ٧/٢/٣-١

 تصميم التكسيات  المنفـذه      عوائق مرتبطة بسطح األرض كما يمنع التخفيض عند       
  . للهواء

 النظـام   حساب أحمال الرياح المؤثرة على     يبنى: النظام اإلنشائي المقاوم للرياح       ٧/٢/٤-١
على )   Figure 7.2-2, SBC 301( اإلنشائي المقاوم للرياح في أي اتجاه باستخدام 

مع )  SBC 301 ,6.4.2.3( عرف في البند الم)  Exposure( البيئي التصنيفأساس 
  ) .  SBC 301 ,7.2.4.2( في البند ةمراعاة المتطلبات الخاصة بالمباني المنخفض

 تصمم عناصر و تكسيات الواجهات للمباني التـي         :لواجهات  عناصر و تكسيات ا       ٧/٢/٥-١
  أسـاس   علـى  ي المبنـي   باستخدام الضغط السرع   ) م ١٨( علىزيد إرتفاعها   يال  

ناصـر   أمـا الع   ،التصنيف البيئي الذي ينتج عنه أكبر حمل في أي اتجاه للـريح           
  أسـاس  فتـصمم علـى  ) م ١٨( علـى ارتفاعها  زيد  والتكسيات في المباني التي ي    

   . البيئي المؤدي إلى أكبر حمل في أي اتجاه للريحصنيف الت

  

   أحمال األمطار  ٨-١

              ة الـصحي  الشـتراطات لسطح المنشأ وفقاً    يصمم نظام تصريف مياه األمطار في         ٨/١-١
 اإلضـافية   لمجاري الصرف  يةستيعابإلطاقة ا الال تقل    على أن    )٤٠٠س  .ب.ك (

  .األساسية  للمجاريعن الطاقة االستيعابية

مياه األمطار المتجمعـة نتيجـة انـسداد        وزن  لتحمل  السطح  يصمم كل جزء من       ٨/٢-١
 الميـاه النـاتج عـن      لوزن تصريف المياه األساسية لهذا الجزء باإلضافة        مجاري

مياه  اإلضافية خالل تصريف     إلى منسوب تصريف المجاري   ارتفاع منسوب المياه    
)  SBC 301 ,8.3(لماء المحسوب وفقاً للفصل على أن اليقل العمق الكلي لاألمطار 

  .)مم٢٠٠(عن 
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، وذلك للتأكـد    ) ْ ١,٢( قل زاوية ميلها مع األفقي عن      السطوح التي ت   تراجع إنشائياً   ٨/٣-١
ـ من توفر الجساءة الكافية لمنع حدوث إزاحة رأسية إضافية بـسبب              ع ميـاه  تجم

 األساسية لتـصريف    اريالمج انسدادتتم المراجعة اإلنشائية بافتراض     واألمطار،  
      .مياه األمطار

          

  معايير التصميم المقاوم للزالزل       ٩-١

  عام     ٩/١-١

  يماثلهـا  ومـا معايير تصميم وتنفيذ المنشآت مـن المبـاني         بهذا الفصل   يختص     ٩/١/١-١
  . الزالزل أحمال لمقاومةوالمنشآت من غير المباني

زل ضمن مجموعات تراكيب أحمال التصميم ، فإنـه         في حال اعتبار أحمال الزال       ٩/١/٢-١
التصميم ، وتفاصيل   ب الخاصةيلزم تحقيق جميع االشتراطات والمتطلبات الزلزالية       

تتضمن المحددة في الكود حتى و إن كانت تراكيب األحمال التي           الحديد ، والتنفيذ    
  .أحمال الزالزل ال تمثل الحالة الحرجة لقوى التصميم

   والتطبيقالمجال   ٩/٢-١

 لمقاومة تـأثير    ة وغير اإلنشائي  ةجزاؤها اإلنشائي أتصمم وتنفذ المباني والمنشآت و       ٩/٢/١-١
  .أحمال الزالزل المحددة في هذه االشتراطات

لتصميم المنشآت من غير المباني المحـددة فـي         ) ٩-١(تطبق اشتراطات الفصل       ٩/٢/٢-١
  .)١٣-١(الفصل 

دراسة  على أي إضافات على المباني القائمة، أما         )٩-١ (تطبق اشتراطات الفصل     ٩/٢/٣-١
     اشـتراطات الفـصل    فتكون وفـق   القائمةالكفاءة الزلزالية وإعادة تأهيل المباني      

)١٦-١(.  

لمباني ا ىعل )A  الزلزالي فئة التصميم  ()١٠/٤/٤-١(البند  تطبق فقط اشتراطات       ١/٩/٢/٤
تسارع للد فيها قيمة االستجابة الطيفية      و المنشآت الواقعة في مناطق زلزالية ال تزي       

 (SS)  ثانية)٠,٢(وذات فترة زمنية ) 0.04g (على (S1)ذات فترة زمنية ثانية واحدة

  .) 0.15g (على

بعض المنشآت الخاصة ومنها الجسور، أبراج نقل الطاقة، األرصفة والمنـصات              ٩/٢/٥-١
اعتبارات زلزالية خارجـة    البحرية، المنشآت المائية، والمفاعالت النووية تتطلب       

  .عن نطاق هذه االشتراطات
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ــاني    ٩/٢/٦-١ ــذ المب ــصمم وتنف ــا ت ــصل إل وفق ــتراطات الف ــات)١٠-١(ش                        ومتطلب
)Chapter 10, SBC 301( طبق عليها اشـتراطات  تأما المنشآت من غير المباني ف

  .)Chapter 13, SBC 301  ( ومتطلبات)١٣-١(الفصل 

البنـود  الفـصول و   أألساسـية فـي      تم تعريف المصطلحات  :  والرموز اتيفتعرال   ٩/٣-١
)  SBC 301 ,9.2 ( الفـصل  فـي  التعريفـات ويمكن الرجوع لبقية ,  بها الخاصة

  ). SBC 301,9.3(وللرموز في الفصل 

  معامالت الحركة األرضية الزلزالية   ٩/٤-١

قيمتان , حسب مواقعها الجغرافية  , ت تخصص للمباني أو المنشآ    :معامالت التسارع    ٩/٤/١-١
 ثانيـة  )٠,٢(حداهما عند فترة زمنية إللتسارع الطيفي للحركة األرضية الزلزالية،    

)Ss (في األشـكال     من الخرائط الكنتورية   وذلك)ط (٩/٤-١إلـى   ) أ(٩/٤-١( (
 األشـكال  فـي من الخرائط الكنتورية    ) S1(واألخرى عند فترة زمنية ثانية واحدة       

  .))ف(٩/٤-١(لى إ) ي(٩/٤-١(

ى فئـات  حـد بإ تصنف تربة موقع المبنى أو المنـشأ   :قعموـيف تربة الـتصن   ٩/٤/٢-١
ات اختبار وتصنيف بناء على اشتراطوذلك ) A, B, C, D, E or F( التربة تصنيف
 مـن هـذه   )١٤-١(الزلزالـي المحـدد فـي الفـصل      لتصميمالخاص باالتربة 

  ).١٤/٣-١(لومات عن التربة يطبق البند وفي حال عدم توفر مع ،االشتراطات

    معامالت التسارعتعديل   ٩/٤/٣-١

) SM1 و  SMS(للحصول على القيم المعدلـة للموقـع        ) S1(و  ) Ss(تعدل المعامالت     ٩/٤/٣/١-١
 بناءاً على تصنيف تربـة الموقـع   ، وذلك)SBC 301 ,9.4.3( وفقاً لمتطلبات البند

ــدد  ــد المح ــق البن ــامال)٩/٤/٢-١( وف ــي                         ت  ومع ــة ف ــع المعرف الموق
)Table 9.4.3a, and Table 9.4.3b, SBC 301.(  

تجرى اختبارات خاصة وتحليل ديناميكي لتربة المواقع المصنفة بفئـة التـصنيف               ٩/٤/٣/٢-١
)F (                  بعد اخذ موافقـة مـسؤول البنـاء علـى الطـرق المـستخدمة فـي هـذه

ــارات ــرو .االختبـــ ــع شـــ ــق مـــ ــا يتوافـــ                                          حاتوبمـــ
)Table 9.4.3a, and Table 9.4.3b, SBC 301.(   

 مـن العالقـات   تحسب القيمة التصميمية للتـسارع  :معامالت التسارع التصميمي    ٩/٤/٤-١
)SDS=2/3 SMS ( و)SD1=2/3 SM1(.  
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ت التي يشترط فيهـا أن       في الحاال  :مخطط االستجابة الطيفي للتسارع التصميمي       ٩/٤/٥-١
يعتمد التحليل والتصميم اإلنشائي على مخطط االستجابة الطيفي للتـسارع فإنـه            

  ). SBC 301 ,9.4.5(للبند وفقا يمكن حسابه 



 التصميم اإلنشائي واألحمال والقوى

  ١/٢٠                هـ١٤٢٨                                                                                                         ٣٠٠س . ب. ك

 
 

 تقسيم المملكة إلى مناطق لتحديد القيم القصوى المعتبرة للحركة األرضية الزلزالية ) أ (٩/٤-١شكل 



 التصميم اإلنشائي واألحمال والقوى

  ١/٢١                هـ١٤٢٨                                                                                                         ٣٠٠س . ب. ك

 
 

    لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المملكة (Ss , %g) ثانية٠،٢ة الطيفية عند االستجاب) ب (٩/٤-١شكل 
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   1 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (Ss , %g) ثانية٠،٢االستجابة الطيفية عند ) ج (٩/٤-١شكل 
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   2 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (Ss , %g) ثانية٠،٢د االستجابة الطيفية عن) د (٩/٤-١شكل 
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   3 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (Ss , %g) ثانية٠،٢االستجابة الطيفية عند ) هـ (٩/٤-١شكل 
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   4 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (Ss , %g) ثانية٠،٢االستجابة الطيفية عند ) و (٩/٤-١شكل 



 التصميم اإلنشائي واألحمال والقوى

  ١/٢٦                هـ١٤٢٨                                                                                                         ٣٠٠س . ب. ك

 
 

   5 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (Ss , %g) ثانية٠،٢االستجابة الطيفية عند ) ز (٩/٤-١شكل 
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 6سارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  لت (Ss , %g) ثانية٠،٢االستجابة الطيفية عند ) ح (٩/٤-١شكل 
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  7 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (Ss , %g) ثانية٠،٢االستجابة الطيفية عند ) ط (٩/٤-١شكل 
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    الزلزالية القصوى المعتبرة في المملكة لتسارع الحركة األرضية (S1 , %g) ثانية١االستجابة الطيفية عند ) ي (٩/٤-١شكل 
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     1 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (S1 , %g) ثانية١االستجابة الطيفية عند ) ك (٩/٤-١شكل 
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     2 المعتبرة في المنطقة  لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى (S1 , %g) ثانية١االستجابة الطيفية عند ) ل (٩/٤-١شكل 



 التصميم اإلنشائي واألحمال والقوى

  ١/٣٢                هـ١٤٢٨                                                                                                         ٣٠٠س . ب. ك

                                       

     3 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (S1 , %g) ثانية١االستجابة الطيفية عند ) م (٩/٤-١شكل 
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    4ة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  لتسارع الحرك (S1 , %g) ثانية١االستجابة الطيفية عند ) ن (٩/٤-١شكل 
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   5 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (S1 , %g) ثانية١االستجابة الطيفية عند ) س (٩/٤-١شكل 
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  6لية القصوى المعتبرة في المنطقة  لتسارع الحركة األرضية الزلزا (S1 , %g) ثانية١االستجابة الطيفية عند ) ع (٩/٤-١شكل 
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 7 لتسارع الحركة األرضية الزلزالية القصوى المعتبرة في المنطقة  (S1 , %g) ثانية١االستجابة الطيفية عند ) ف (٩/٤-١شكل 
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  معامل أهمية اإلشغال   ٩/٥-١

 نوعيـة  حـسب ) I,II,III, or IV ( الفئاتيخصص للمبنى أو المنشأة فئة إشغال من           
  :كما يلي) I(وبناء على ذلك يحدد معامل األهمية  )١/٦/١-١ (وفق البند اإلشغال 

   ).II و I ( لفئة اإلشغال      I=1.0  -أ

   ).III(    لفئة اإلشغال I=1.25  -ب

   ).IV(     لفئة اإلشغال I=1.5  -ج

  بإحدى الفئـات          شآتالتصميم الزلزالي للمباني والمن   يصنف   :فئة التصميم الزلزالي     ٩/٦-١
)A,B,C, or D( الجدولين وفق ) مـن  للمنشأ تحدد  ).)ب(  ٩/٦-١  و )أ( ٩/٦-١ 

وفقـاً  , هذين الجدولين الفئة التي تتطلب كفاءة زلزالية أعلى بناء على فئة اإلشـغال            
    المحـسوبة فـي البنـد   ) SD1 and SDS(والقيم التصميمية للتسارع , )٩/٥-١ (للبند

 أعلـى   D  الفئـة   كفاءة زلزالية عادية بينما تمثـل      A  الفئة لحيث تمث . )٩/٤/٤-١(
 فـي المنـاطق المعرضـة        الواقعة كفاءة زلزالية مطلوب تحقيقها للمباني والمنشآت     

 المعايير األساسية التي تحدد     إحدىتعتبر فئة التصميم الزلزالي     . للزالزل في المملكة  
  .  لزاليةوتحكم تطبيق اشتراطات ومتطلبات الكود الز

  )SDS(  أساس  فئة التصميم الزلزالي المبنية على))أ(٩/٦-١(الجدول 

 )٩/٤/٣-١( المعرفة في البند                               
Occupancy Category 

IV  III I-II Value of SDS 

A A A SDS < 0.167g 
C B B 0.167g ≤ SDS< 0.33g 
D C C 0.33g ≤ SDS< 0.50g 
D D D SDS ≥ 0.50g  

  

 )٩/٤/٣-١( المعرفة في البند SD1  فئة التصميم الزلزالي المبنية على ))ب(٩/٦-١(الجدول 
Occupancy Category 

IV  III I-II Value of SD1 

A A A SD1 < 0.067g 
C B B 0.067g ≤ SD1< 0.133g 
D C C 0.133g ≤ SD1< 0.20g 
D D D SD1 ≥ 0.20g  
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   الزلزالي للمباني التصميم   ١٠-١

    التصميم اإلنشائيأسس  ١٠/١-١

 لمبـاني فـي ا لهياكل والعناصر اإلنشائية اطرق تحليل وتصميم   ب هذا الفصل    يختص   ١٠/١/١-١
يصمم المبنى بأنظمة إنشائية مقاومة للقوى الرأسـية        حيث  , لزالزلا ة أحمال لمقاوم

ية الكافية المتصاص الطاقـة     واألفقية و قادرة على توفير المقاومة والجساءة اإلنشائ       
المتولدة من الحركة األرضية التصميمية  في حدود االنفعاالت واإلزاحات المسموح           

  . في هذا الفصلابه

 حدوث الحركة األرضية الزلزالية في أي اتجـاه أفقـي       يبنى التصميم على افتراض      ١٠/١/٢-١
  .ا اتجاه محدد مسبقليس فيو

المقاومة الزلزالية للنظام اإلنشائي من خـالل دراسـة وتقيـيم    يتم التحقق من كفاءة      ١٠/١/٣-١
تأثير الحركة األرضية التصميمية على النمـوذج الرياضـي الهندسـي المـستخدم             

  . المقاوم ألحمال الزالزللمحاكاة النظام اإلنشائي

توزع القوى المكافئة لتأثير الزالزل على كامل ارتفـاع المنـشأ باسـتخدام طـرق            ١٠/١/٤-١
             متطلبــات البنــدوفــق و)١٠/٣-١(  البنــدحليــل اإلنــشائي المحــددة فــيالت
)10.6, SBC 301( ,      وبناء على ذلك يتم حساب القـوى الداخليـة فـي العناصـر

  .واألعضاء اإلنشائية

 ذات مقاومة كافية لنقـل األحمـال والقـوى          ةتكون الوصالت بين العناصر المختلف       ١٠/١/٥-١
  . بينهاالداخلية 

 مسارات آمنه ومـستمرة لجميـع القـوى          قادراً على توفير      النظام اإلنشائي  يكون   ١٠/١/٦-١
  .للمنشأ) الركائز(واألحمال من نقطة تأثيرها وحتى موضع الركيزة 

، بمـا    )٢/٢-١( الفـصل     لمقاومة تراكيب األحمال في    و أجزاؤها تصمم المنشآت      ١٠/١/٧-١
 تـأثير كـٍل مـن     Eحيث تمثل. لهزة األرضية الناتجة عن اEفيها القوى الزلزالية 

  .  الحركة األرضية التصميميةعن األفقية الناتجة  والقوى الرأسية

ــسب    ١٠/١/٨-١ ــادالت Eتحـ ــن المعـ                      )  Eq 10.4-1 or 10.4-2, SBC 301 ( مـ
ــق ،)Eq 10.4.1-1 or Eq 10.4.1-2, SBC 301(أو  ــات الوف ــصل متطلب           ف

)10.4, SBC 301.(  
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 تأثيراً على المنـشأ   اتجاهات تأثير قوى الزالزل األفقية لتمثل الحاالت األكثر          حددت   ١٠/١/٩-١
الزلزالـي   من فئـات التـصميم   لكٍل، ) SBC 301 ,10.5( البند بما يحقق متطلبات

)A,B,C, or D(.  

الناتجة عن الحركـة    زاحاتواإللمقاومة القوى   ) الركائز(تصمم األساسات والقواعد       ١٠/١/١٠-١
 مع مراعاة كافة الفرضيات واالشتراطات والمتطلبـات التـي          ،األرضية التصميمية 

  .أخذت في االعتبار عند التحليل اإلنشائي

 تصميم األساسات لمقاومة االنزالق،     تطبيق طريقة حدود إجهاد التشغيل عند      يسمح ب   ١٠/١/١١-١
  .اسات، وحساب قدرة تحمل التربة لقوى األسبواالنقال

  اختيار النظام اإلنشائي    ١٠/٢-١

  تعريفات   ١٠/٢/١-١

  نظام إنـشائي يحتـوي علـى    :)Bearing Wall System( نظام الجدران الحاملة   ١٠/٢/١/١-١
فتـؤمن   مقاومة القوى الزلزالية     أما, حوائط حاملة لجميع أو معظم األحمال الرأسية      

  .جدران القص أو اإلطارات المكتفة عن طريق 

 نظام إنشائي مؤلف من هيكـل  :)Building Frame System(نظام البناء الهيكلي     ١٠/٢/١/٢-١
إطارات فراغي يقاوم  األحمال الرأسية، أما مقاومة القوى الزلزالية فتـؤمن عـن              

  .جدران القص أو اإلطارات المكتفة طريق 

ائي مؤلف من هيكل  نظام إنش :)Dual Frame System(نظام اإلطارات المـزدوج       ١٠/٢/١/٣-١
 مقاومة القوى الزلزالية فتـؤمن عـن        ، أما إطارات فراغي يقاوم  األحمال الرأسية     

  .  اإلطارات المقاومة للعزم و جدران القص أو اإلطارات المكتفة الجمع بينطريق

كون فيه مقاومة القوى الزلزاليـة  تام إنشائي ظن): Dual System (النظام المـزدوج     ١٠/٢/١/٤-١
م و جدران القص أو اإلطارات المكتفة، على        ومقاومة للعز الطارات  اإلة بين   مشارك

وتكـون  من قوى الـزالزل   )%٢٥ (أن ال تقل حصة اإلطارات المقاومة للعزم عن    
  .)١٠/٢/١/٦-١(ند ب المحددة في العمن أحد األنوا

ــري       ١٠/٢/١/٥-١ ــود الظفـ ــوب والعمـ ــدول المقلـ ــة البنـ ــابولي(أنظمـ               )الكـ
)Inverted Pendulum Systems and Cantilevered Column Systems :(كون تي

 يحمل في نهايته العناصر اإلنـشائية التـي       T على شكل    من عمود وحيد  في الغالب   
    .   تتركز فيها معظم أألوزان
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 فيه تكوننظام إنشائي : )Moment Resisting Frames(م واإلطارات المقاومة للعز   ١٠/٢/١/٦-١ 
م و جميع أنواع القوى     و قادرة على مقاومة العز    )Joints(األعضاء ومناطق اتصالها    

 ) SBC 304( بما يحقق متطلبات اإلطارات من الخرسانة المـسلحة فـي   الزلزالية 
)  SBC 301,15.4(في الفـصل  ومتطلبات اإلطارات الفوالذية وفقاً للمراجع المعتمدة 

  :إلطارات التاليةاألنواع وذلك 

  ).Ordinary moment frame (اإلطار العادي المقاوم للعزم  -أ 

  .)Intermediate moment frame(اإلطار المتوسط المقاوم للعزم  -ب  

   ).Special moment frame(اإلطار الخاص المقاوم للعزم  -ج 

       دة فـي   األنظمـة المحـد  بـين مـن  ,  اختيار النظام اإلنشائي المقاوم للزالزل  يعتمد   ١٠/٢/٢-١
)Table 10.2, SBC 301 (, التصميم الزلزالي وارتفـاع المنـشأ وحـدود     على فئة

بما في ذلك متطلبـات الجمـع    ) SBC 301 ,10.2  (لفصلومتطلبات هذا الجدول وا
  .  بين أكثر من نظام إنشائي

فلمسؤول ، ) Table 10.2, SBC 301(  في حالة األنظمة اإلنشائية غير المشمولة في    ١٠/٢/٣-١
 من حيـث    ألنظمة الواردة في الجدول    مكافأتها ل   إثبات البناء قبول أنظمة أخرى بعد    

 مـن  مقاومتها للقوى األفقية وقدرتها على امتصاص الطاقة        و خصائصها الديناميكية 
   .ية التحليلوالدراساتالمعملية االختبارات خالل نتائج 

  طرق التحليل اإلنشائي    ١٠/٣-١

ــستخ   ١٠/٣/١-١ ــرق ال تـ ــدى طـ ــشائي الم دم إحـ ــل اإلنـ ــةتحليـ ــيبينـ                                      فـ
 ( Table 10. 6-1, SBC 301) الطرق أو )١٠/٣/٥-١ إلى ١٠/٣/٢-١(والبنود من 

 . )١٠/٣/٦-١(  المذكورة في البند

 علـى  بنـاءTable 10.6-1, SBC 301 ( ( طريقة التحليل اإلنشائي من ختيارايكون    ١٠/٣/١/١-١
ـ          ه ، وخـواص اإلسـتجابة      الخواص اإلنشائية للمبنى من حيـث االنتظـام وعدم

  ) . A,B,C, or D(، وفئة التصميم الزلزالي للمنشأ الديناميكية

راعى في التحليل اإلنشائي الجساءة النسبية الفعلية للديافرامات وللعناصر اإلنشائية          ت   ١٠/٣/١/٢-١
 وفقاً للمتطلبات في البند     رامات جاسئة أو مرنة   إلى دياف تصنف الديافرامات   . الرأسية

SBC 301) , (10.3.1,رام فـي عمليـة التحليـل    ف الجساءة الحقيقية للديا فتعتبرإال و
  .اإلنشائي

  .),10.3.3 (SBC 301 البند وفق أةلمنشل ،)ρ ( ،  المقاومةموثوقيةيحدد معامل    ١٠/٣/١/٣-١
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  :حيث )SBC 301 ,10.3.2 (ير منتظمة وفقاً للبندتصنف المنشآت إلى منتظمة أو غ   ١٠/٣/١/٤-١

ــصنف  -١ ــشآتت ــي المن ــصائص الموضــحة ف ــدى الخ ــصف بإح ــي تت                        الت
)Table 10.3.2.1, SBC 301( أنها منشآت غير منتظمة في المسقط األفقيب. 

ــي    -٢ ــصائص الموضــحة ف ــدى الخ ــصف بإح ــي تت ــشآت الت ــصنف المن                           ت
)Table 10.3.2.2, SBC301( أنها منشآت غير منتظمة رأسياًب.  

   )Index Force Analysis Procedure(التحليل باستخدام معامل القوة    ١٠/٣/٢-١

ذات فئـة التـصميم        تطبق هذه الطريقة على المنشآت المنتظمة وغيـر المنتظمـة              ١٠/٣/٢/١-١
  .)SBC 301 10.7 , ( الفصل  وفقاً للمتطلبات فيA الزلزالي

 ، وتعـين    دوريتم التحليل اإلنشائي على أساس قوة جانبية إستاتيكية تؤثر في كـل                ١٠/٣/٢/٢-١
  .)SBC 301 Eq.10.7-1 ,(ة باستخدام المعادل

   )Simplified Analysis Procedure( طريقة التحليل المبسط   ١٠/٣/٣-١

تـصميم  الفئـة  نتظمة  ذات مة وغير المتطبق هذه الطريقة على كل المنشآت المنتظ      ١٠/٣/٣/١-١
    .),SBC301 10.8(  الفصل  وفقاً للمتطلبات فيAزلزالي ال

القـص القاعـدي    ( يتم التحليل اإلنشائي على أساس قوة جانبية إستاتيكية إجماليـة            ١٠/٣/٣/٢-١
 على ارتفاع المنشأ ع رأسياوتوز.)SBC 301,1-10.8( تعين من المعادلة) التصميمي
  .),SBC 301. Eq. 10.8- 2( ةالمعادل باستخدام

   )Equivalent Lateral Force Procedure( المكافئةالجانبية طريقة القوة    ١٠/٣/٤-١

على كل المنشآت في جميع فئات التصميم الزلزالـي المختلفـة           تطبق هذه الطريقة       ١٠/٣/٤/١-١
)A,B,C, or D  (ـ  الهيكل اإلنشائي وعد شروط معينة من انتظام تحت  قيمـة   ه وم

 )SBC301  10.6.1, Table( كما هو موضح فـي  T الهتزاز المنشأ ةالفترة األساسي
الفـصل  متطلبـات    و )١٠/٣/٤/٨-١ إلـى    ١٠/٣/٤/٢-١ (البنود من   ق  فوذلك و 

)SBC301 10.9,(.  

يتم التحليل اإلنشائي على أساس قوى جانبية إستاتيكية مكافئة تعمل في اتجاه محـدد              ١٠/٣/٤/٢-١
  المحـدد  ، ويكون مجموع هذه القوى في االتجاه      )١٠/١/٩-١(حديده وفق البند    يتم ت 

   ) .,SBC301 10.9.2( وفقا للبند محسوبال مساوياً للقص القاعدي التصميمي

، في اإلتجاه المحدد وفقاً لمتطلبـات البنـد           )T (األساسية للمنشأ ،   تحسب قيمة الفترة     ١٠/٣/٤/٣-١
)SBC 301 10.9.3,.(  
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  ),SBC301 10.9.4(  للبندوفقاًالقوة الزلزالية الكلية رأسياً على ارتفاع المنشأ توزع     ١٠/٣/٤/٤-١

وتـوزع علـى مختلـف العناصـر         لكل دور      قيمة قوة القص التصميمي       حسبت   ١٠/٣/٤/٥-١
ءة النسبية للنظام   الموجودة في النظام الرأسي المقاوم للقوى الجانبية بناء على الجسا         

  ) .,SBC 301 10.9.5(  البندرام وفقاً للمتطلبات فيلديافالرأسي وا

                     البنــد لمتطلبــات وفقــاًاألفقيــة ) الفتــل(يؤخــذ فــي اإلعتبــار عــزوم اللــي    ١٠/٣/٤/٦-١
)SBC 301 10.9.5.2,(.  

 يؤخذ في اإلعتبار تأثيرات عزوم االنقالب الناتجة عن القوى الزلزاليـة الموزعـة               ١٠/٣/٤/٧-١
    ).,SBC 301 10.9.6 (البند  لمتطلبات وفقاًكامل ارتفاع المنشأ على رأسياً 

مع األخـذ فـي      والقوى والعزوم الناشئة في العناصر اإلنشائية        إزاحة الدور تحسب     ١٠/٣/٤/٨-١
   ).SBC 301 10.9.7 , (للبندوفقا ) P - Delta ( تأثير الحمل المزاحاإلعتبار

 تطبق هـذه الطريقـة  : )Modal Analysis Procedure(لنمطي ة التحليل ايقطر   ١٠/٣/٥-١
 ، ووفقـاً  )A,B,C, or D(جميع فئات التـصميم الزلزالـي   في المنشآت على جميع 
، وتتضمن حساب الفترات الزمنيـة وشـكل   ),SBC 301 10.10 (الفصل لمتطلبات 

  . األنماط المختلفة لإلهتزاز الخاصة بالمنشأ

  يل اإلنشائيللتحل أخرى رق ط   ١٠/٣/٦-١

 لالســتجابة             )الــسيرة الزمنيــة(التحليــل المــرن باســتعمال التــاريخ الزمنــي    ١٠/٣/٦/١-١
)Linear Response History Analysis( ، ًللبندويكون وفقا ) 10.14.1, SBC 301( .  

                           لالســـــتجابةالتحليـــــل الالخطـــــي للتـــــاريخ الزمنـــــي   ١٠/٣/٦/٢-١
)Nonlinear Response History Analysis( ،   ًــا ــون وفقـ ــدويكـ                       للبنـ
)SBC 301    10.14.2, (.  

، )Soil-Structure Interaction( والتربـة  التبادلي بين المنـشأ  اعتبار األثرالتحليل ب   ٣/ ١٠/٣/٦-١
  ) .,SBC 301  10.14.3  (للبندويكون وفقاً 

    وتفاصیل النظام اإلنشائي المقاوم للزالزلتصميم   ١٠/٤-١

  اتتعریف   ١٠/٤/١-١

مـن  ) أو أجـزاء ( عنصر مجهز لنقل القوى األفقية من جزء       :)Collector (المجمع
  .  المقاوم للقوى الجانبية اإلنشائي المنشأ إلى العناصر الرأسية من النظام
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 غيرها من العناصـر      البالطات األفقية أو األسطح أو     :)Diaphrams(الديافرامات  
 القوى األفقيـة الجانبيـة إلـى    بنقل  التي تقوم )Bracing(اإلنشائية وأنظمة التكتيف  

  .النظام اإلنشائي المقاوم للقوى الجانبية عناصر 
 ال دور الف رق ب ین اإلزاح ة الجانبی ة عن د س قف       : )Story Drift( الجانبی ة  ال دور  إزاحة

  .  تھواإلزاحة الجانبیة عند أرضی

يطبق في تصميم وتنفيذ العناصر اإلنشائية المكونة للنظام اإلنشائي المقاوم للزالزل،              ١٠/٤/٢-١
إلـى   باإلضـافة  )١٠/٤/٣-١( الـواردة  فـي    االشـتراطات فيما عدا األساسات،    

         ت التـصميم الزلزالـي وفقـا للبنـود مـن          اإلشتراطات الخاصة بكل فئة من فئـا      
 على االساسات ما ينطبق مـن متطلبـات         ويطبق .)١٠/٤/٧-١  إلى ١٠/٤/٤-١(

 .)SBC 301 ,10.13(الفصل 

  . )١١-١(في النظام اإلنشائي المقاوم للزالزل وفق الفصل تكون المواد اإلنشائية    ١٠/٤/٢/١-١
   عام   ١٠/٤/٣-١

 الجانبية عند تطبيق إحدى طرق التحليل اإلنـشائي      الدورال يلزم حساب قيمة إزاحة         ١٠/٤/٣/١-١
  :التالية

)Index Force Analysis Procedure(  في البند)١٠/٣/٢-١(.  

)Simplified Analysis Procedure ( في البند )١٠/٣/٣-١(.  

  .),SBC 301  10.10.6 or 10.9.7( للبندينوفقاً الجانبية الدور حة قيمة إزاتحسب   ١٠/٤/٣/٢-١

 الحدود الموضـحة    على الكبيرة   عزوم الفتل  بما فيها أثر     الدورال تزيد قيمة إزاحة        ١٠/٤/٣/٣-١
  .)Table 10.12, SBC 301 (في

تكون الفواصل بين أجزاء المنشأ بالسعة الكافية التي تمنع حدوث تصادم بين الكتـل              ١٠/٤/٣/٤-١
   .)SBC 301 ,10.12أنظر الفصل  (المتجاورة في المنشأ

 للبنـد  وفقـاً  ةوبمحسالتجاورة    للمنشآت الم   قيمة اإلزاحة األفقية اإلجمالية     تزيد    ال  ١٠/٤/٣/٥-١
)10.9.7.1, SBC 301 (عرض الفواصل اإلنشائية بينها على.  

تحقق المنشآت والمباني ذات فئه      : A  فئة التصميم الزلزالي   ذاتالمباني والمنشآت      ١٠/٤/٤-١
باإلضافة الى إشـتراطات   ) ,SBC 301 10.11.1(  البند متطلباتAالتصميم الزلزالي 

 )  SBC 301,15.4(للمنشات الخرسـانية ومتطلبـات الفـصل    ) ٢١/١/١-٤(البند 
  :وذلك لما يليللمنشآت الفوالذية 
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 وفقاً لمتطلبـات   الزلزالية الرأسية واألفقية     القوى مسارات آمنة ومستمرة لنقل      توفير  ١٠/٤/٤/١-١
باألساسات وصالت المنشأ إنتهاء  خالل عناصر و من),SBC 301 10.11.1.1(البند 

  .إلى تربة التأسيسوبعدها 

ـ بعضها  عن بعضها بفواصل إنشائية،      جميع أجزاء المنشأ، المفصولة   تربط     ١٠/٤/٤/٢-١  بعضب
 وتكون الوصـالت     مع النظام المقاوم للزالزل    لقوىبما يحقق استمرارية مسارات ا    

قادرة على نقل القوى الزلزالية بين األجزاء المرتبطة مع بعضها إلى النظام المقاوم             
  . لها

 مـع  السطح وعند األدوارتثبت الجدران من الخرسانة المسلحة أو البلوك عند جميع      ١٠/٤/٤/٣-١
تثبيتاً مباشراً و قويـاً بحيـث يكفـي          عليها   ة لها  أو المستند    ةدنجميع العناصر السا  

  .),SBC 301  10.11.1.1 and 10.11.1.2  ( البندين األفقية المحددة فيالقوىلمقاومة 

باإلضافة إلى اشـتراطات البنـد       : B التصميم الزلزالي ذات فئة باني والمنشآت الم   ١٠/٤/٥-١
 وذلـك لمـا   )  SBC 301 ,10.11.2(  البند، يتم تحقيق المتطلبات في)١٠/٤/٤-١(

  :يلي

 تـأثير   عـن الناشـئة   ) P-Delta(،   الثانية الدرجةمن  اإلجهادات  يؤخذ في اإلعتبار       ١٠/٤/٥/١-١
لحاالت المحددة فـي    لالمنشأ المتعرض إلزاحة جانبية، وذلك      األحمال الرأسية على    

  . ),SBC 301  10.9.7.2 (البند

  الـديافرامات  تراعى إشتراطات التسليح حول الفتحات في جدران القـص أو فـي              ١٠/٤/٥/٢-١
  . ),SBC301  10.11.2.2( للبند وفقاً والبالطات

فتراض تأثير األحمـال التـصميمية فـي        با قوى الزالزل األفقية التصميمية      تحسب   ١٠/٤/٥/٣-١
  . اتجاهين  متعامدين وبصورة مستقلة

ذات المقاومة غير المـستمرة  ، للمنشآت )م ٩( دورين أو    علىال يزيد ارتفاع المنشأ        ١٠/٤/٥/٤-١
كما هو معـرف  5 مثل عدم االنتظام اإلنشائي رأسياً من النوع  ( الجانبيفي االتجاه 

 الـضعيف   الـدور عندما تكون مقاومـة   ، وذلك ),SBC 301 Table 10.3.2.2(في 
)Weak Story ( هو محدد في البند كما )SBC 301   10.11.2.4,( .  

 أحد العناصر أو الوصـالت اإلنـشائية        انهيار تحقق اتزان المنشأ في حالة       إستمرار   ١٠/٤/٥/٥-١
  .المكونة للنظام اإلنشائي المقاوم للزالزل
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 قادرة على نقل القـوى الزلزاليـة   )Collector Elements(المجِمعة تكون العناصر    ١٠/٤/٥/٦-١
العناصر اإلنشائية القادرة على مقاومة هـذه       /المتشكلة في أجزاء المبنى إلى العنصر     

  .القوى الزلزالية

 تحقق االشـتراطات وبحيث   )SBC 301 ,10.11.2.7 ( البندوفقم الديافرامات تصم   ١٠/٤/٥/٧-١
  :التالية

وز اإلزاحة في مستوى الديافرام الحـدود المـسموح بهـا إلزاحـات             ال تتجا  -١
  .العناصر المرتبطة به

 لمقاومـة إجهـادات     أرضيات أو سـطوح   تصمم الديافرامات التي على شكل       -٢
                       البنـد   وفـق المتطلبـات فـي      )Fp(قـوة   لاالقص واإلنحناء الناتجـة عـن       

 ),SBC301 10.11.2.7( مات بـشدادات     تزود الديافرا  و)Ties(    أو ضـواغط 
)Struts(لتوزيع قوى تثبيت الجدران في الديافرامات .  

 التأكد مـن    يلزمفي حالة وجود إنقطاعات مفاجئة أو فتحات في الديافرامات،           -٣
تحقق المقاومة الكافية إلجهادات القص والشد المركزة الناشئة في الديافرامات          

  . عند مواضع اإلنقطاعات أو الفتحات

 من الخرسـانة المـسلحة أو البلـوك       ) الخارجية والداخلية (تصمم الجدران الحاملة       ١٠/٤/٥/٨-١
            البنـد  وفـق  قوة إضافية عمودية على مستواها       قادرة على مقاومة    بروابط وتربط

)SBC 301 ,  10.11.2.8(.  

مـل  تح، ل)Inverted Pendulum-Type Structures(الدعامات فـي  / تصمم األعمدة    ١٠/٤/٥/٩-١
  ).SBC 301 ,10.11.2.9 (البند عزوم انحناء كما هو موضح في

  . )SBC 301  Chapter,12(  متطلباتوفق  غير اإلنشائيةتثبت العناصر   ١٠/٤/٥/١٠-١

انقطاع مسار المقاومة   (  )4(في حالة كل من المنشآت غير المنتظمة أفقياً من النوع             ١٠/٤/٥/١١-١
، والمنـشآت   )ت المفاجئة للعناصر الرأسية في المسقط األفقي      الجانبية بسبب التغيرا  

انقطاع في العناصر الرأسية لمقاومـة القـوى         ()4(غير المنتظمة رأسيا من النوع      
، تـصمم األعـضاء اإلنـشائية الحاملـة         )عدم استمرار العناصر الرأسية   / الجانبية

ـ )Axial Force(للعناصر الرأسية غير المستمرة لتحمل أكبر قوة محوريه  ن  تنشأ ع
  .)SBC 301 ,10.4.1 (بندالفي الخاصة زلزالية الحمال ألا



 التصميم اإلنشائي واألحمال والقوى

  ١/٤٦                                                                هـ١٤٢٨                                              ٣٠٠س . ب. ك

 باإلضافة إلى اشتراطات البنـد     : C التصميم الزلزالي     ذات فئة  المباني والمنشآت    ١٠/٤/٦-١
ــدين   ، )١٠/٤/٥-١( ــي البنــ ــات فــ ــق المتطلبــ ــتم تحقيــ                              يــ
)10.11.3.1 and 10.11.3.2, SBC 301  ( يلي مالوذلك: 

  قادره علـى مقاومـة   تهااومكون  )(Collector Elementsتكون العناصر المجمعة    ١٠/٤/٦/١-١
                ).SBC 301 ,10.4.1 (الخاصة الواردة في البندالزلزالية  األحمال القوى الناتجة عن

  . ),SBC 301 10.11.3.1(  البندمع مراعاة المتطلبات واالستثناءات في

 اتصاالً قوياً ومباشـراً     يضمنيكون التثبيت للجدران من الخرسانة أو البلوك بحيث            ١٠/٤/٦/٢-١
بين الجدران و البالطات و األسقف وبحيث يكون قادراً كحد أدنى علـى مقاومـة                

 مـع  في حالة الربط ),SBC 301  Eq 10.11.3.2( القوى األفقية المحسوبه  بالمعادلة
فـي   )SBC301,12.1.3 ( البنـد وفقأو ، )Flexible Diaphragms(مرنة بالطة أفقية 
مـع االلتـزام   ). not Flexible Diaphragms ( مع بالطة أفقية غير مرنةحالة الربط

الالزمة لتأمين انتقال وتوزيع القوى في  )SBC 301 ,10.11.3.2(بالمتطلبات في البند 
  .الديافرامات

 باإلضافة إلى اشتراطات البنـد         : D التصميم الزلزالي     فئة  ذات المباني والمنشآت    ١٠/٤/٧-١
ــي البنــــ   )١٠/٤/٦-١( ــات فــ ــق المتطلبــ ــتم تحقيــ                                     ود، يــ
) 10.11.4.1 through 10.11.4.4, SBC 301( ذلك لما يليو:  

ا قادرة على تحمل القوى تهمكونا  و)Collector Elements (تكون العناصر المجمعة   ١٠/٤/٧/١-١
             إضــافة إلــى اشــتراطات البنــد)SBC 301 ,10.11.4.4(المحــددة فــي البنــد 

)١٠/٤/٦/١ -١.(  

يـتم تعـديل    سـي أ عدم االنتظام اإلنشائي في المسقط األفقي أو المقطع الرلةفي حا    ١٠/٤/٧/٢-١
ـ      ةوزيادة قيمة القوى التصميمي    ين الـديافرامات    للعناصر المجمعة، وللوصـالت ب

 التحليـل  فـي  والعناصر الرأسية، المحسوبة باستخدام طريقة القوة األفقية المكافئـةً   
  .)SBC 301 ,10.11.4.2( متطلبات البند وفقوذلك  ، )١٠/٣/٤-١ (اإلنشائي

البنـد  الحد المسموح به في      بما يتجاوز  الدور التغير المفاجىء في جساءة        لةحافي     ١٠/٤/٧/٣-١
)10.11.4.2, SBC 301(      لقـوى  ل، يتم التحقـق حـسابياً مـن التـأثيرات الـضارة

  . و إجراء المعالجة الالزمةالمركزة واإلجهادات 

كبات الرأسية لقوى الزالزل على العناصر الكابوليـه        رالم  تأثير  في اإلعتبار   يؤخذ  ١٠/٤/٧/٤-١ 
على أن ال تقـل   )SBC 301 ,10.11.4.3 (  البندوفقبقة االجهاد اوالعناصراألفقية س
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 المحسوبة وفق ما ينطبق من تراكيب األحمال فـي البنـد           القوة الرأسية  علىالزيادة  
   .األفقية وأالكابوليه وزن العناصر  من صافي )%٢٠(  عن)٢/٢-١(

  :بحيث  )  SBC 301 ,10.11.4.4( تصمم الديافرامات وفق متطلبات البند    ١٠/٤/٧/٥-١

 لعناصراإلزاحات  ها  ى الديافرام الحدود المسموح ب    تجاوز اإلزاحة في مستو   ت ال -١
 .المرتبطة به

)  Fpx( لمقاومـة القـوة      تمثل أرضـيات أو سـطوحاً       تصمم الديافرامات التي     -٢
                       البنـد وبمـا يحقـق متطلبـات   ) Eq10.11.4.4, SBC 301(المحسوبة باستخدام 

)10.11.4.4, SBC 301 (. 

 مـن    المراد نقلهـا بالـديافرام     قوى الزلزالية التصميمية   ال Fpxاف إلى القوة    تض -٣
 وفقـاً  فوق منسوب الديافرام الى العناصـر الرأسـية تحتـه         العناصر الرأسية   

  ).SBC 301 ,10.11.4.4 ( البند فيللمتطلبات
   تصمیم وتنفیذ األساسات   ١٠/٥-١

ومتطلبـات  هذا البند   للزالزل وفق اشتراطات     تصمم وتنفذ أساسات المباني المقاومة       ١٠/٥/١-١
   .هذه االشتراطات الباب الثالث منو) SBC 301 ,10.13.1(البند 

الباب الثالث من هـذه  طبق عليها  ي: Aالتصميم الزلزالي    ذات فئة  المباني والمنشآت    ١٠/٥/٢-١
  .االشتراطات

   B  التصميم الزلزالي ذات فئةالمباني والمنشآت    ١٠/٥/٣-١

  البنـد     الموقع والموضحة في  في  ابياً خطوات تعيين معامالت التربة      توثق وتسجل كت     ١٠/٥/٣/١-١
)9.4.3, SBC 301( .   

              بحيـث تقـاوم القـوى الزلزاليـة المحـسوبة فـي            تصمم األساسات وعناصرها      ١٠/٥/٣/٢-١
)Chapters 9 and 10, SBC 301( متطلبــــات البنــــدينوفــــق                      
)10.13.3.1 and 10.13.3.2, SBC 301(.  

تطبق عليها االشـتراطات فـي        :C  التصميم الزلزالي  ذات فئة المباني والمنشآت      ١٠/٥/٤-١
  :الشتراطات التالية باإلضافة  إلى ا)١٠/٥/٣-١ و ١٠/٥/٢-١ (ينالبند

 ،من هذه االشـتراطات   لباب الثالث    ا وفقباإلضافة إلى الفحوصات األساسية للتربة        ١٠/٥/٤/١-١
نتـائج فحوصـات     يتـضمن    جيوتقني إضافي /جيولوجي تقريرول البناء طلب    لمسؤ

أو   عـدم اإلسـتقرار    بسببالمتوقعة  تقييم الخطورة   لعلى التربة   تجرى   واختبارات
 . أو اإلنهيار الجانبي أو التصدعات الحاصلة بسبب الزالزل  تميع التربة
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١٠/٥/٤/٢-١  يضاإلحتياطات الضرورية لألساسات و   التوصيات بشأن التصميم األمثل     ن التقرير   م 
  ).١٠/٥/٤/١-١( البند وفقإذا كان هناك مخاطر متوقعة 

كمـرات  ببعـضها ب ) Piers, Caissons (كيسونات وال الوتديةتاألساسا أغطيةتربط    ١٠/٥/٤/٣-١
ـ  ث  يحب ,رابطة          البنـد وفـق  قـوى شـد وضـغط محوريـة     روابطتقاوم هـذه ال

)10.13.4.3, SBC 301(القوىه  هذ تتوفر إحتياطات وعناصر إنشائية لمقاومة ما لم .  

يسونات لتتحمل الحد األدنى من  إجهـادات اإلنحنـاء والقـص    كأو ال األوتادم  تصم   ١٠/٥/٤/٤-١
          البنـد   للمتطلبـات اإلضـافية فـي      والشد واإلنفعـاالت الداخليـة المرنـة وفقـاً        

)15.3.1, SBC 301(.  

  اإلشـتراطات فـي     عليها   تطبق: D  التصميم الزلزالي   فئة ذات المباني والمنشآت    ١٠/٥/٥-١
 بالنـسبة للقواعـد   ) SBC 304 ,21.8( ومتطلبـات الفـصل   )١٠/٥/٤-١( البنـد 

  :الشتراطات التاليةباإلضافة إلى ا واألساسات من الخرسانة المسلحة

 )١٠/٥/٤/١-١( نـد الب وفـق  اًجيوتقني/اً جيولوجي اً تقرير لمسؤول البناء يقدم المالك      ١٠/٥/٥/١-١
حسابات الضغط الجانبي للتربة على الحوائط الـساندة والقبـو نتيجـة            على  مل  تيش

 وفقد التربة لمقاومتهـا لألحمـال   التميعتقويم تأثير حدوث ظاهرة , الحركة الزلزالية 
، والتوصـيات بـشأن التـصميم اإلنـشائي     )غير المنتظم (حسابات الهبوط النسبي    ،

لتربـة وغيرهـا مـن       تثبيت ا  وأعمالومنسوب التأسيس   المناسب ونوع األساسات    
  لمعالجة اإلزاحات المتوقعة واإلحتياطات الضرورية وفقاً للبند  الالزمةاإلجراءات

)10.13.5.3, SBC 301(.  

١٠/٥/٥/٢-١  َّبوالمرتكزة على تربة من النوع المفردةط األساسات تُر ،E or F البنـد  في المعرفة  
(14.1.1, SBC 301) ،شدادات ( ببعضها بكمرات رابطة()  Ties(  تصمم لمقاومـة 

  ).SBC 301 ,10.13.4.3 (وفقاً للبندقوى شد وضغط محورية 

نـاء المتوقـع نتيجـة حركـة األرض         ح لتتحمل االن  األساسات الوتدية تصمم وتنفذ      ١٠/٥/٥/٣-١
ــة  ــاوبالزلزالي ــشأ وتج ــد     المن ــي البن ــات ف ــى المتطلب ــافة إل              باإلض

)10.13.5.4, SBC 301.(  

  

 اإلنـشائي والخرسـانة   الفوالذيحقق : المواد اإلنشائية في التصميم المقاوم للزالزل    ١١-١
متطلبـات  ) Composite(المسلحة والطوب والبلـوك ومـواد اإلنـشاء المركبـة           

وتـشمل    )Chapter 11, SBC 301 ( فـي المعتمـدة المواصفات القياسية المرجعية 
  .بالتصميم والتنفيذ وضبط الجودةالمتطلبات الخاصة 
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   والمكونات غير اإلنشائيةالعناصر   ١٢-١

  اتتعريف   ١٢/١-١

ـ ال األنظمـة  جـزء أو عنـصر مـن         :المكَوَن أو العنصر غير اإلنشائي      ١٢/١/١-١  ةمعماري
  .المقاوم للزالزلالنظام اإلنشائي مثبت في  ، ةصحيال أو ةميكانيكيال أو ةكهربائيالأو

 التي ليس لها المنشآت : )Non-building Structures (المباني غير من لمنشآت ا   ١٢/١/٢-١
  .  المباني وتشمل كافة المنشآت المستندة ذاتياً والتي ال تشبهالمبانيشكل 

  المجال   ١٢/٢-١

غير اإلنشائية وملحقاتهـا     الدائمة المكونات    على )١٢-١( الفصلشتراطات  اتطبق    ١٢/٢/١-١
ويكون للمكونات نفس فئة التصميم     . الدائمة المستندة على المنشأ   وروابط التجهيزات   

، ما لم ينص على خالف      )٩/٦-١( البند   وفقعليه المحددة   الزلزالي للمنشأ المستندة    
  .ذلك

علـى   المـستندة     المباني  غير  من  على المنشآت  )١٢-١( اشتراطات الفصل تطبق     ١٢/٢/٢-١
، وفقـاً   المستندة عليهجمالي لها وللمنشأ الوزن اإل من   )%٢٥(يقل وزنها عن     و مباٍن

أما المباني الساندة فتصمم وفق ). SBC 301 ,12.1 ( الفصلللمتطلبات التفصيلية في
مع األخذ فـي  ) SBC 301 ,13.5(أو الفصل ) Chapter 10(ما ينطبق من متطلبات 

            .)W (االعتبار وزن غير المبنى عند حساب الوزن الزلزالي

 ): ١٢-١ (  التالية من اشتراطات الفصلستثنى المكوناتت  ١٢/٢/٣-١

  A  الزلزالي ذات فئة التصميم المكَوِّنات في المنشآت   ١٢/٢/٣/١-١

  :B فئة التصميم الزلزالي   ١٢/٢/٣/٢-١

فـي ظـروف     )Ip=1.0(  معامل األهميـة   ذاتعناصر و المكَوِّنات المعمارية     ال -١
  علـى أو المرتكزة على جـدران حاملـة      سترة السطح  ما عدا ،  التشغيل العادية 
  . فإنها غير مستثناةجدران قص

  .جميع العناصر و المكَوِّنات الميكانيكية والكهربائية -٢

 معامل  ذاتالعناصر و المكَوِّنات الميكانيكية والكهربائية        :C فئة التصميم الزلزالي     ١٢/٢/٣/٣-١ 
 .في ظروف التشغيل العادية) Ip=1.0(األهمية 

  D الزلزالي صميمفئة الت   ١٢/٢/٣/٤-١
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 علـى العناصر والمكونات الميكانيكية والكهربائية المثبتة على ارتفاع اليزيـد              -١
و وزن ال  )IP = 1.0(معامل أهميـة   ولها بمثبتات مرنة األرضية من )م١،٢٥(

 . نيوتن )١٨٠٠( علىيزيد 

ن ال  زرنة ولهـا و   العناصر والمكونات الميكانيكية والكهربائية المثبتة بمثبتات م       -٢
وكذلك أنظمة التوزيع التي ال  )IP = 1.0( نيوتن ومعامل أهمية )١٠٠( علىيزيد 

 .م/نيوتن) ٧( علىزيد وزنها ي

  معايير التصميم والتنفيذ   ١٢/٣-١

الدائمة غير اإلنشائية وملحقاتها وروابط التجهيزات الدائمـة          المكَوِّنات  وتنفذ تصمم  ١٢/٣/١-١
 الزلزالية واإلزاحـات     للقوى شأ لمقاومة القوى اإلستاتيكية المكافئة    المستندة على المن  

وفق ) Ip( ويخصص لكل مكون معامل أهمية )Chapter 12, SBC 301 (المحددة في
  ).SBC 301 ,12.1.5 (البند

 باسـتخدام  على المنـشأ  لميكانيكية والكهربائية، المثبتةتستثنى العناصر المعمارية وا     ١٢/٣/٢-١  
 إذا   الزلزاليـة   واإلزاحات النسبية   من اشتراطات مقاومة القوى    شابهها ما   سالسل أو 

تـصمم  . ما بتكسرها أو بكسرها لغيرها أثناء حدوث الزالزل       إكانت ال تشكل خطراً     
 يحمـل التـصميم   اليكون  وحمل الناشىء عن أوزانها     الهذه العناصر فقط لمقاومة     

  .غيليالتشحمله مساوياً ثالثة أمثال  لكل منها الرأسي

 لمنـع  غيـر اإلنـشائية     و اإلنشائية بين العناصر  األداء االنسجام والتوافق في     يؤمن   ١٢/٣/٣-١
  .االنهيارات الجزئية أو الكلية

كـون روابـط    تو بما يحقق انتقال القوى المؤثرة عليها إلى المنـشأ           تثبت المكَوِّنات    ١٢/٣/٤-١
 على أن ال يعتمـد  ، )and 12.1.6, SBC 301 12.1.2 (وفقاً لمتطلبات البندينالتثبيت 

  .على نقل القوى عن طريق اإلحتكاك الناتج عن أحمال الجاذبية

جـزءاً متممـاً    )SBC 301 ,12.1.1 (البنـد تعتبر المواصفات القياسية المرجعية في    ١٢/٣/٥-١
   .الشتراطات ومتطلبات هذا الفصل

  قوى التصميم الزلزالية   ١٢/٤-١

             ميمية للمكونـات غيـر اإلنـشائية وفـق متطلبـات البنـد             التـص   القـوى  تحسب  ١٢/٤/١-١
)12.1.3, SBC 301(وتراكيب األحمال في الفصل ) 10.4, SBC 301(.  

تصمم الحوائط الخارجية غير الحاملة لمقاومة أحمال الرياح الموجبة والـسالبة إذا               ١٢/٤/٢-١
  .)١٢/٤/١-١(كانت أكبر من القوى المحسوبة وفق البند 
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تصمم القواطع الداخلية لمقاومة األحمال األفقية المحسوبة وفق الكود إذا كانت أكبر              ١٢/٤/٣-١
  .)١٢/٤/١-١(الزلزالية المحسوبة وفق البند من القوى 

                    لتعيــين القــوى علــى العناصــر المعماريــة وروابطهــا يـــستخدم         ١٢/٤/٤-١
)Table 12.2.2, SBC 301 (امالت القوى األفقيةلتحديد قيمة مع.  

   لتعيين القوى على المعدات والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية وروابطها يـستخدم             ١٢/٤/٥-١
)Table 12.3.2, SBC 301 (لتحديد قيمة معامالت القوى األفقية.      

  )Seismic Relative Displacements(اإلزاحات النسبية    ١٢/٥-١

ــات ال   ١٢/٥/١-١ ــسب اإلزاح ــسبيةتح ــت  ن ــاط التثبي ــين نق ــق ب ــادالت وف                        المع
)Eq.12.1.4-1 to Eq.12.1.4-4, SBC 301(، ومساندها وتصمم العناصر والمكونات 

اإلزاحات الناتجـة عـن األحمـال       باإلضافة إلى    اإلزاحات   ه هذ حملتلتوروابطها  
العناصـر اإلنـشائية     دوران   عن الرأسية الناتجة     واإلزاحات األخرى غير الزلزالية  

  .الكابولية

 اإلنحراف خارج مستوى العناصر المعمارية عند تعرضها للقوى المحسوبة          دال يزي    ١٢/٥/٢-١
  . على قدرة هذه العناصر على التشكل) SBC 301 ,12.2.2(وفقاً للبند 

  تـشتمل مـستندات المـشروع   : )Construction Documents(مستندات المشروع   ١٢/٦-١
 مرجعيـة  والتـي تـشمل    )Table 12.1.7, SBC 301 (قق المتطلبات في يحعلى ما

معماريـة  المكونـات  لالعناصر ول الزلزالي التصميم فئةو متطلبات الجودة والتصميم
  .كهربائيةالميكانيكية والو

   العناصر والمكونات المعماريةتصميم   ١٢/٧-١

   .لواجهات الخارجية للمنشآت اتكسيةالجدران الخارجية غير اإلنشائية وعناصر    ١٢/٧/١-١

المحسوبة بإستخدام    لمقاومة القوى الزلزالية    الجدران الخارجية غير اإلنشائية    تصمم   ١٢/٧/١/١-١
)Eq.12.1.3-1 or Eq. 12.1.3-2, SBC 301(  ــات ــاً لمتطلب ــد، ووفق             البن
)12.2.4, SBC 301(  الـربط مـع   في االعتبار تأثير الحركة النسبية لنقاطمع األخذ 

المنشأ بسبب اإلزاحات والحركات الناشئة عن الـزالزل أو التغيـر فـي درجـات            
  .الحرارة 

 أو   التنفيذ أثناءمع عناصر النظام اإلنشائي     بالتداخل  تستند العناصر إما بشكل مباشر         ١٢/٧/١/٢-١
 والمسامير الملولبـة والمـسامير   الخوابير وسائل التثبيت الميكانيكية مثل      طريق عن
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 للمتطلبات  وفقاًالمدفونة والروابط المعدنية واللحامات، وتصمم نقاط وطرق التثبيت         
  ).SBC 301 ,12.2.4.1 ( البندالتفصيلية في

 ).SBC301 ,12.2.10 ( البند لمتطلباتوفقاًتصمم المسطحات الزجاجية في الجدران    ١٢/٧/١/٣-١

  األسقف المستعارة المعلقة   ١٢/٧/٢-١

  البنـد  المتطلبات المحددة في  فق   لمقاومة القوى الزلزالية و    ألسقف المستعارة ا تصمم   ١٢/٧/٢/١-١
)12.2.6.1, SBC 301(أي  فـي  المستعارة، باإلضافة للمتطلبات التفصيلية  لألسقف 

  ).SBC 301 ,12.2.6.3(أو ) SBC 301 ,12.2.6.2 (من البندين

إلنـارة والتجهيـزات األخـرى    نقاط امله وا وزن حويتضمن وزن السقف المستعار    ١٢/٧/٢/٢-١
  .٢م/نيوتن) ٢٠( السقف، وال يقل وزن السقف عن المعلقة في

ذات في المنشآت   ) التي يتخللها فتحات لتركيب أنظمة اإلطفاء     (تصمم وتنفذ األسقف       ١٢/٧/٢/٣-١
  ).SBC 301 ,12.2.6.2(  البند  لمتطلباتوفقاً) C or D( الزلزالي فئات التصميم

ء متكاملة مع عناصـر     التي تكون فيها أنظمة رشاشات اإلطفا       وتنفذ األسقف  تصمم   ١٢/٧/٢/٤-١
 لمتطلبـات   وفقـاً  مسؤول البناء  من    بواسطة مهندس استشاري معتمد    السقف المعلق 

  ).  SBC 301 ,12.2.6.3(البند 

   ممراتال أرضيات   ١٢/٧/٣-١

ـ متطلبـات  فـق   لمقاومة القوى الزلزاليـة و أرضيات ممرات الدخول  تصمم   ١٢/٧/٣/١-١  دالبن
)12.2.7.1, SBC 301(   لعاديــة والبنــد ألرضــيات ممــرات الــدخول ا            
)12.2.7.2, SBC 301( ألرضيات ممرات الدخول الخاصة.  

علـى  أوزان المعدات المثبتة    من   )%١٠٠(يضاف لوزن األرضيات، حمل يساوي         ١٢/٧/٣/٢-١
  . بدون تثبيت عليهالمستندة أوزان المعدات امن  )%٢٥(األرضيات، وحمل يساوي 

  القواطع الداخلية   ١٢/٧/٤-١

 والقواطـع   )م ١,٨( علـى تدعم في االتجاه العرضي،  القواطع التي يزيد ارتفاعها             ١٢/٧/٤/١-١
 ومثبته في الهيكـل     سقفلل بدعامات منفصلة عن ما هو مستخدم        ،بالسقفالمربوطة  

  .اإلنشائي للمبنى

١٢/٧/٤/٢-١   العناصر المرتبطـة     إزاحات  مع ألعلى القواطع اإلزاحة العرضية   ق من تطابق    تحقَي 
  ).SBC 301 ,12.2.8.1 ( البندبها وفقاً لمتطلبات
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لتحقيق متطلبات اإلزاحة النـسبية     الداخلية  تصمم المسطحات الزجاجية في القواطع         ١٢/٧/٤/٣-١
 ).SBC 301 ,12.2.10 (في البند

  ية في المستودعات التخزين الفوالذرفوف ركائز   ١٢/٧/٥-١  

لمقاومة القوى المحـددة     التخزين المثبتة على أرضيات المنشأ       رفوف  ركائز تصمم   ١٢/٧/٥/١-١
  ).Chapter 13, SBC 301(في 

  لمتطلباتوفقاًالتخزين المثبتة على ارتفاع من أرضيات المنشأ رفوف   ركائزتصمم   ١٢/٧/٥/٢-١

  ).and 12.2, SBC 301 12.1 (البندين

   الزجاجية لواجهات والقواطعا   ١٢/٧/٦-١

لتتحمل اإلزاحة  في الواجهات والقواطع الزجاجية     صمم وتنفذ المسطحات الزجاجية     ت   ١٢/٧/٦/١-١
ــع  الز ــت م ــاط التثبي ــسبية لنق ــة الن ــشأ، لزالي ــاًوالمن ــاتوفق ــد  لمتطلب   البن
)12.2.10.1,SBC301 (،تكون اإلزاحة النسبية اآلمنة للمـسطحات الزجاجيـة    بحيث 

ــ ــت   أكب ــاط التثبي ــسبية لنق ــة الن ــة الزلزالي ــن اإلزاح ــق ر م ــا يحق                        بم
)Eq. 12.2.10.1-1, SBC 301( على أال تقل عن )مم١٣(.  

              باســتخدام  اإلزاحــة الزلزاليــة النــسبية لنقــاط التثبيــت مــع المنــشأ حــسبت   ١٢/٧/٦/٢-١
)Eq. 12.1.4-1, SBC 301.(  

ــ   ١٢/٧/٦/٣-١ ــة   سبتح ــسطحات الزجاجي ــة للم ــسبية اآلمن ــة الن ــد اإلزاح ــاً للبن             وفق
)12.2.10.2, SBC 301.(  

   الميكانيكية والكهربائيةالعناصر   ١٢/٨-١

  عام   ١٢/٨/١-١

ــاً لمتطلبــات الفــصلوالكهربائيــة تــصمم العناصــر الميكانيكيــة   ١٢/٨/١/١-١            وتنفــذ وفق
)12.3, SBC 301 ( .  

حقـق التثبيـت    ت بحيثتكون جساءة روابط تثبيت العناصر الميكانيكية والكهربائية           ١٢/٨/١/٢-١
  . كفاءة عمل هذه األجهزة أثناء حدوث الزالزل وبعدهايضمنالمستقر الذي 

 تحسب الفترة الزمنية للمكونات الميكانيكية والكهربائيـة وروابطهـا مـع المبنـى               ١٢/٨/١/٣-١
  ).SBC 301 ,12.3.3( ووفق متطلبات البند )Eq. 12.3.3, SBC 301(باستخدام 
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الميكانيكيـة والكهربائيـة     التي ترتكز عليها العناصـر والمعـدات         مساند  التصمم     ١٢/٨/١/٤-١
بمـا يحقـق     و )١٢/٤-١(لمقاومة القوى الزلزالية المحسوبة وفق البنـد        وروابطها  
  ).SBC 301 ,12.3.5 (البندمتطلبات 

ونات الميكانيكية والكهربائية لتتحمل اإلزاحات النسبية بـين نقـاط   تصمم مساند المك    ١٢/٨/١/٥-١
  .)١٢/٥-١(التثبيت المحسوبة وفق البند 

 توافقـه مـع     شهادة من المصنِّع للعنـصر أو الجهـاز تفيـد ب            لمسؤول البناء  تُقَدم   ١٢/٨/١/٦-١
  ).   SBC 301 ,12.3.6( البند المتطلبات في

عندما تمر تمديدات أنظمة المرافق والخـدمات       : افق والخدمات تمديدات أنظمة المر     ١٢/٨/٢-١
بنقاط التقاء منشآت متجاورة أو أجزاء من نفس المنشأ يتحرك كل منها مستقال عـن          

حمل الحركة النسبية بين األجزاء     تخر، تصمم وتنفذ هذه التمديدات بمرونة كافية لت       اآل
      ينما يحقق متطلبـات البنـد  وب) SBC 301 ,12.1.4(المتحركة المحسوبة وفق البند 

)12.3.7 and 12.3.8, SBC 301.(  

 تصمم الخزانـات والـصهاريج   : المنشآتفيالخزانات وصهاريج التخزين المثبتة       ١٢/٨/٣-١
  .)Chapter 13, SBC 301( لمتطلباتوفقاًوالدعائم التي توضع عليها وروابط التثبيت 

لمقاومة قوى الـزالزل     قنوات التكييف    ط تثبيت تصمم دعائم ورواب   : التكييف قنوات   ١٢/٨/٤-١
  .)SBC 301 ,12.3.10 ( البند للمتطلبات التفصيلية فيوفقاًواإلزاحات 

  أنظمة المواسير   ١٢/٨/٥-١

تصمم أنظمة المواسير والدعائم وروابط التثبيت، لمقاومة قوى الزالزل واإلزاحـات      ١٢/٨/٥/١-١
  .)SBC 301 ,12.3.11( البند  للمتطلبات في وفقاً

ومراجعهـا  ) and 12.3.11.1, SBC 301 12.3.11 ( البنـدين تطبق المتطلبـات فـي     ١٢/٨/٥/٢-١
  .على أنظمة مواسير الضغطالمعتمدة 

علـى أنظمـة   ) and 12.3.11.2, SBC 301 12.3.11 ( البنـدين تطبق المتطلبات في   ١٢/٨/٥/٣-١
لحمايـة مـن   ااطات إلشـتر  وفقـاً  من الحريق المصممة والمنفذة   حمايةرشاشات ال 

  ).Ref. 12-5, SBC 301(أو متطلبات  ) ٨٠٠س .ب.ك(الحريق 

علـى أنظمـة   ) and 12.3.11.3 , SBC 301 12.3.11 ( البنـدين تطبق المتطلبات في   ١٢/٨/٥/٤-١
  .ىخراألمواسير ال

علـى دعـائم   ) and 12.3.11.4,  SBC 301 12.3.11 ( البنـدين تطبق المتطلبات في   ١٢/٨/٥/٥-١
  .خرىاألمواسير ال التثبيت ألنظمة وروابط
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  المراجل والغاليات وأوعية الضغط   ١٢/٨/٦-١

تصمم المراجل والغاليات وأوعية الضغط والدعائم التي توضـع عليهـا وروابـط                ١٢/٨/٦/١-١
 البنـد                للمتطلبـات فـي    وفقـاً  اإلزاحـات    مقاومـة قـوى الـزالزل و      التثبيت، ل 

)12.3.12, SBC 301.(  

تصمم وتنفذ الدعائم وفقاً الشتراطات الكود الخاصة بالمادة اإلنشائية المستخدمة في              ١٢/٨/٦/٢-١
الدعائم وبما يحقق اإلرتباط التام بينها وبين األجهزة المدعومة وأن تكـون قـادرة              

   .حمال الترددية إذا كانت من النوع المدفون في الخرسانةعلى مقاومة األ

المصاعد ومجاريها لتتحمل القوى واإلزاحات الزلزالية المحسوبة تصمم :  المصاعد   ١٢/٨/٧-١
  تحقيقها لمتطلبات البنـد  إلىباإلضافة ) and 12.1.4, SBC 301 12.1.3(وفق البندين 

)12.3.16, SBC 301 (أنظمة الـتحكم عنـد   ومتطلبات الوثائق المرجعية ب فيما يتعلق
  .زالزلالحدوث 

 تصمم المعدات والتجهيزات الميكانيكية والـدعائم       :ة أخرى معدات وأجهزة ميكانيكي     ١٢/٨/٨-١
 إلـى     ١٢/٨/٢-١( غير تلك الواردة في البنـود        التي توضع عليها وروابط التثبيت    

   البنـد   للمتطلبـات فـي    وفقـاً ، لمقاومة قوى الزالزل واإلزاحـات        )١٢/٨/٧-١
)12.3.13, SBC, 301.(  

مم المعدات والتجهيزات الكهربائية والدعائم التي      تص: ةالمعدات واألجهزة الكهربائي     ١٢/٨/٩-١
  للمتطلبات في  وفقاًتوضع عليها وروابط التثبيت، لمقاومة قوى الزالزل واإلزاحات         

  ).SBC 301 ,12.3.14 (البند 

يـسمح بتقـدير المقاومـة      : لتصميم األجهزة الميكانيكية والكهربائية    طرق أخرى    ١٢/٨/١٠-١
ة الميكانيكية والكهربائية عن طريق اإلختبـار وبموافقـة       الزلزالية للمعدات واألجهز  

  ).SBC 301 ,12.3.15(  البنداً لمتطلباتوفق مسؤول البناء

  

  المبانيغير من التصميم الزلزالي للمنشآت    ١٣-١

  عام   ١٣/١-١

، وتشمل كافة المنشآت    المباني   غير    من  على المنشآت  اشتراطات هذا الفصل  تطبق     ١٣/١/١-١
أحمال الـزالزل  تصمم لمقاومة   و المألوفة   المباني والتي ال تشبه     ناد الذاتي ذات اإلست 

             باســتثناء المنــشآت المــذكورة فــي البنــد أحمــال الجاذبيــة باإلضــافة إلــى
)9.1.2, SBC 301(.  
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 )Chapter 13, SBC 301( لمتطلبـات  وفقـاً  المبـاني غيـر  مـن  تصمم المنشآت    ١٣/١/٢-١
  .)١٣/٢-١(واشتراطات البند 

 والتي تستند على منـشأ آخـر أو علـى التربـة،             المبانيغير  من  تصمم المنشآت      ١٣/١/٣-١
  ).SBC 301 ,13.3(  الفصل لمتطلباتوفقاً الزلزالية الجانبية ىلمقاومة القو

  ).   and 10.13 and Chapter 11, SBC 301 10.1.1( لمتطلبات وفقاًتصمم األساسات    ١٣/١/٤-١

          الشـتراطات الفـصل    وفقـاً مم العناصر المعمارية والميكانيكية والكهربائيـة       تص   ١٣/١/٥-١
)١٢-١(.       

                      البنـــدين تطبـــق المواصـــفات القياســـية المرجعيـــة المحـــددة فـــي   ١٣/١/٦-١
)13.2.1 and 13.2.2, SBC 301 (و ) Table 13.2.3, SBC 301.(  

  آت من غير المبانيأسس التصميم للمنش   ١٣/٢-١

معـايير    إلـى اشتراطات هذا الفصل باإلضافة  تطبق على المنشآت من غير المباني        ١٣/٢/١-١
أو   ( Chapters 9 through 12, SBC 301) متطلبـات وفق للمباني ةالتصميم المحدد

في حال عـدم  )  SBC 301 ,13.2 ( من المراجع القياسية المعتمدة في الفصلتؤخذ 
  .متطلباتوجودها في ال

 مـن المراجـع القياسـية        عليهـا     لما ينطبق  وفقاً من غير المباني     المنشآتتصمم     ١٣/٢/٢-١
لمقاومة  ) or 13.6, SBC 301 13.5 (  لمتطلبات الفصلينفوفقاًالمعتمدة إن وجد وإال 

               قوى زلزلزالية جانبية دنيـا ال تقـل عـن القيمـة المحـددة للمبـاني فـي البنـد         
) 10.9.2, SBC 301 (    مع األخذ في االعتبار المتطلبات اإلضـافية واالسـتثناءات

  .)through 13.4.7, SBC 301 13.4.1 ( الواردة في البنود

 والتي يكون نظامها اإلنشائي مـشابها لألنظمـة         -تصمم المنشآت من غير المباني       ١٣/٢/٣-١
الزلزالـي    للسلوكامشابه) كيةاالستجابة الدينامي( الزلزالي سلوكهااإلنشائية للمباني و 

  .)SBC 301 ,13.5(  وفقاً لمتطلبات الفصل كأنها مباٍن–للمباني 

ال تشبه المباني ال في النظام اإلنشائي وال         والتي   –تصمم المنشآت من غير المباني         ١٣/٢/٤-١
  .)SBC 301 ,13.6(وفقا لمتطلبات الفصل في السلوك الزلزالي 

     الفـصل  وفـق ليل للمنشآت من غير المباني المـشابهه للمبـاني          تختار طرق التح     ١٣/٢/٥-١
)10.6, SBC 301.(  
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  )and 10.14, SBC 301 10.10 ,10.9(تستخدم أي من الطرق المحددة في الفصول    ١٣/٢/٦-١
أو الطريقة الموصوفة في ما ينطبق من المراجع المعتمدة لتحليل وتصميم المنـشآت       

  .ه المبانيمن غير المباني والتي ال تشب

  الخزانات واألوعية والصوامع   ١٣/٣-١

  عام  ١٣/٣/١-١

تطبق اشتراطات هذا البند على جميع الخزانات واألوعية والصوامع المستخدمة في              ١٣/٣/١/١-١
 الخرسانة المسلحة أو سابقة     منوالمنفذة  بيبية   الح تخزين السوائل أو الوقود أو المواد     

األلمنيوم أو من البالستيك المقوى بالفـايبر والمثبتـة   اإلجهاد أو الفوالذ اإلنشائي أو   
على األرض مباشرة ، أما الخزانات المثبتة على قوائم أو على المباني فتطبق عليها              

  ).SBC 301 ,13.3 (متطلبات الفصل

ومتطلبـات   )SBC 301 ,13.7.2 (أسس التـصميم فـي البنـد   عند التصميم تراعى    ١٣/٣/١/٢-١
  .)SBC 301 ,13.7.3 (في البند) Ductility(ة الممطوليو المقاومة 

 المتطلبـات   بحيث تحقق تصمم وصالت األنابيب والمواسير المرتبطة مع الخزانات           ١٣/٣/١/٣-١
  .)SBC 301 ,13.7.4 ( البنداإلضافية في

  .)SBC 301 ,13.7.5(البند  الخزانات المستندة على قوائم وفقاً لمتطلبات تثبت   ١٣/٣/١/٤-١

 أووالمستندة علـى    تصمم وتنفذ الخزانات الحاوية للسوائل وذات القاعدة المسطحة            ١٣/٣/١/٥-١
األرض وكذلك وصالت األنابيب المرتبطة بها والملحقـات األخـرى،           تحت سطح 

  ).SBC 301 ,13.7.6 ( البند لمتطلباتوفقاًلمقاومة القوى الزلزالية 

  األرضخزانات ومحطات تنقية الماء المستندة على    ١٣/٣/٢-١

  البنـد   لمتطلبـات  وفقاً الخزانات من الصلب الملحوم لمقاومة القوى الزلزالية         تصمم   ١٣/٣/٢/١-١
)13.7.7.1, SBC 301  .(  

  البنـد  لمتطلبـات وفقاًتصمم الخزانات من الصلب المبرشم لمقاومة القوى الزلزالية         ١٣/٣/٢/٢-١
)13.7.7.2, SBC 301  .(  

 اإلجهاد، لمقاومة القـوى     سابقة الخرسانة المسلحة أو الخرسانة      تصمم الخزانات من     ١٣/٣/٢/٣-١
  ).  SBC 301 ,13.7.7.3 ( البند لمتطلباتوفقاًالزلزالية 
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  الخزانات الحاوية للبتروكيماويات والمستندة على األرض   ١٣/٣/٣-١

ـ  وفقاًتصمم الخزانات من الصلب الملحوم لمقاومة القوى الزلزالية            ١٣/٣/٣/١-١   البنـد  ات لمتطلب
)13.7.8.1, SBC 301  .(  

  البنـد  لمتطلبـات وفقاًتصمم الخزانات من الصلب المبرشم لمقاومة القوى الزلزالية         ١٣/٣/٣/٢-١
)13.7.8.2, SBC 301  .(  

 اإلجهاد، لمقاومة القـوى     سابقةتصمم الخزانات من الخرسانة المسلحة أو الخرسانة           ١٣/٣/٣/٣-١
  ).SBC 301 ,13.7.8.3 (لبندا  لمتطلباتوفقاًالزلزالية 

الـصوامع ذات الجـدران المـستمرة حتـى        (الصوامع المـستندة علـى األرض          ١٣/٣/٤-١ 
و تصمم الصوامع ـ مـن الـصلب الملحـوم أو الـصلب المبرشـم أ       :)األساسات

 القـوى الزلزاليـة وفقـاً     اإلجهاد ـ لمقاومة الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة
  ).SBC 301 ,13.7.9(لمتطلبات البند 

   المستندة على قوائم،الخزانات الحاوية للسوائل والصوامع   ١٣/٣/٥-١

ال تطبق هذه االشتراطات في حالة الخزانات والصوامع المبنية بشكل مؤقت علـى                ١٣/٣/٥/١-١
               لمتطلبـات  وفقـاً القوائم الحاملة، وفي هذه الحالة تـصمم الخزانـات والـصوامع            

)Chapter 12, SBC 301.(  

 وفقـاً تصمم الخزانات والصوامع والقوائم الحاملة لها لمقاومـة القـوى الزلزاليـة               ١٣/٣/٥/٢-١
  ).SBC 301 ,13.7.10(البند لمتطلبات 

تصمم المراجل والغاليـات وأوعيـة الـضغط    : المراجل والغاليات وأوعية الضغط    ١٣/٣/٦-١
   )SBC 301 ,13.7.11( متطلبات البند وفقلمقاومة أحمال الزالزل 

  المستخدمة في تخزين السوائل والغازات ) كروية الشكل(الحاويات    ١٣/٣/٧-١

 لمقاومـة القـوى      لهـا  تصمم الحاويات وملحقاتها ونقاط تثبيتها والتربيط الجـانبي         ١٣/٣/٧/١-١
  ).SBC 301 ,13.7.12( البند  لمتطلباتوفقاًالزلزالية 

  ).SBC 301 ,13.7.13 (لبندل وفقاًالمسال المبرد خزانات وأوعية الغاز تصمم    ١٣/٣/٧/٢-١

  وفقـا  تصمم: المدعمة أفقياً ) على شكل منطاد  (أوعية تخزين السوائل أو الغازات         ١٣/٣/٨-١
  ).SBC 301 ,13.7.14( لبندل
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  تصنيف تربة تأسيس المنشآت ألغراض التصميم الزلزالي    ١٤-١

بناء على قـيم خـصائص   ) A,B,C,D,E, or F(  تصنف التربة إلى أحد التصنيفات  ١٤/١-١
  :التاليةالتربة 

  السرعة المتوسطة ألمواج القص،  -١

  مقاومة االختراق القياسية الحقلية المتوسطة،  -٢

  مقاومة االختراق القياسية الحقلية المتوسطة لطبقات التربة غير المتماسكة، -٣

  مقاومة القص المتوسطة غير المصرفة ، -٤

، )Taable 14.1.1, SBC 301(و) SBC 301 ,14.1.1 ( لمتطلبـات البنـد  ذلك وفقـاًً و
  ).SBC301, 14.1.3(البند والمعادالت في 

 فـي   ة المحـدد  ، وذلك ألنواع التربة   اً خاص اً حقلي اً تقييم Fتتطلب التربة من الصنف        ١٤/٢-١
)Table 14.1.1, SBC 301.(  

، ما  Dمن الصنف   عند عدم توفر بيانات كافية عن خصائص التربة، تصنف التربة              ١٤/٣-١
  .Eاعتماد التربة من الصنف مسؤول البناء  يقررلم 

  ).SBC 301 ,14.1.2 ( البند  فيوفقاً للخطواتيتم تعيين صنف التربة    ١٤/٤-١

  

  ضمان الجودة في المنشآت والمباني المقاومة للزالزل   ١٥-١

ـ علـى ا ) Chapter 15, SBC 301 ( فيتطبق متطلبات ضمان الجودة   ١٥/١-١ شآت فـي  لمن
  ).SBC 301 , 15.2 ( الفصلوفق C or Dالمناطق ذات التصنيف الزلزالي 

  ).SBC 301 ,15.2.3.1( البند  لمتطلباتوفقاًيقدم برنامج مراقبة الجودة    ١٥/١/١-١

البنـد          تُفحص العناصر المقاومة للزالزل في المباني والمنـشآت وفـق متطلبـات                ١٥/١/٢-١
)15.2.4, SBC 301.(  

                  البند تُجرى االختبارات على العناصر المقاومة للزالزل وفق متطلبات    ١٥/١/٣-١

 )15.2.5, SBC 301 (وفقاً لمتطلبات البند ويتم التفتيش عليها )15.2.6, SBC 301(.  

  ).SBC 301 ,15.2.7 ( البند لمتطلباتوفقاًالتقارير الكتابية تقدم    ١٥/١/٤-١

 البنـد              لمتطلبـات  وفقـاً  الوتديـة  الجودة في تنفيذ األساسات      تطلبات تحقيق تطبق م    ١٥/٢-١
)15.3 ,SBC 301 ( الزلزاليفئات التصميمللمنشآت ذات ) C  or D.(  
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  لمتطلبـات  وفقاًمتطلبات تحقيق الجودة في تنفيذ المباني من الفوالذ اإلنشائي          تطبق     ١٥/٣-١
  ).SBC 301 ,15.4 (الفصل

  لمتطلبات وفقاًمتطلبات تحقيق الجودة في تنفيذ المباني من الخرسانة المسلحة          طبق  ت   ١٥/٤-١
  ).SBC 301 ,15.5 (الفصل

 لمتطلبـات   لجودة في تنفيذ المنشآت الطوبية وفقاً     ضافية لتحقيق ا  اإلمتطلبات  تطبق ال    ١٥/٥-١
  ).SBC 301 ,15.6(الفصل  

  

كون إعادة تأهيل المباني    ت :قاومة الزالزل إعادة تأهيل المنشآت والمباني القائمة لم        ١٦-١
  .)Chapter 16, SBC 301( لمتطلبات وفقاً  القائمة لمقاومة الزالزلوالمنشآت



  اإلنشائيةالتفتيش واالختبارات

 ٢/١ هـ                                                               ١٤٢٨                                              ٣٠٠س . ب. ك

  الباب الثاني 
   اإلنشائيةواالختبارات التفتيش

  
المواد والتنفيذ، ومطابقة مواد     بالتحقق من جودة   اشتراطات هذا الباب  تختص   :المجال   ١-٢

 وإجـراءات االختبـارات اإلنـشائية والتفتـيش          الكود، التشييد واختباراتها لمتطلبات  
  .الخاص

  
  ريفاتالتع   ٢-٢
 اإلنـشائية االشـتراطات  تـشملها  لم  وأنظمة وطرق تنفيذ    مواد هي: الحاالت الخاصة   ٢/١-٢

  .)٣٠٠س .ب.ك (كودلل
 مـن الجهـات   تُعتمـد  التي الحيادية الجهة ):Approved Agency( دةمتَعالم الجهة  ٢/٢-٢

  . والتفتيشباالختباراتالمختصة للقيام 
٢/٣-٢  الصانع المتَعدم )Approved Fabricator(:المؤهلة مؤسسة الشخص أو الشركة أو ال 

  .مسؤول البناءبل دة من ِقمتَعالمو
 أن المـواد  تـشهد الوثيقـة التـي   : )Certificate of Compliance( المطابقةشهادة   ٢/٤-٢

مـستندات  ذ حسب   ـأو أن العمل منفَّ    ,للمواصفات القياسية المعتمدة  والمنتجات مطابقة   
  . المعتمدةالمشروع

٢/٥-٢  األجزاء المعةنَّص )Fabricated Items(: محاملـة أ أكانـت   العناصر اإلنشائية سواء 
ا فـي مكانهـا فـي     خارجياً قبل تركيبه تجمعوالتي   ، مة لألحمال األفقية الجانبية   مقاِو

 من خالل عمليات التـسخين أو القطـع الحـراري أو            تُعالج، أو قد    المنشأ أو المبنى  
ال يـسري هـذا   و ,بنىفي المنشأ أو الم   بل تركيبها في مكانها      قَ لها تشكي يعاد التبريد أو 

 :مثـل  كودالقياسية معتمدة في     وفق متطلبات مواصفة     تُنتجالتعريف على المواد التي     
 ووحدات البنـاء مـن      , وقضبان التسليح الفوالذية   ,الفوالذ اإلنشائي بقطاعاته المختلفة   

  .الحجر وألواح الخشب
اسـم   تحـوي من جهـة معتمـدة   يقة وث: )Inspection Certificate( شهادة الفحص  ٢/٦-٢

قـد   المنـتج     والجهة المعتمدة وتبـين أن     ،مواصفات المنتج وأداه التشغيلي    و المصنع
  .المعتَمدة الجهةبل  من ِقوقيم, ختبرُأو, فُحص

 عليهـا ويدون   المصنعبل  ج من قِ  تَنْ الم بطاقة تعريفية توضع على   : )Label( الملصق  ٢/٧-٢
 الجهـة اسـم   و للمنتج أو المـادة،      شغيلي والخواص التشغيلية  األداء الت و،  المصنعاسم  

  للمنتج أو للمادة قـد  أن العينة الممثلة  على  ويستدل من هذه البطاقة     , وتعريفهاالمعتمدة  
  .المعتَمدةالجهة بل  من ِقهانتائج اختبار اختبرت وقيمت
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 علـى المنـتج   ة توضععالمة مميز :)Manufacturer's Designation (عنٍِّص المختم  ٢/٨-٢
لمواصفة قياسـية أو لمجموعـة    هذا المنتج أو المادة مطابقة     تفيد أن  ,عنِّصبل الم من قِ 

  .من القواعد في هذا الشأن
ـ بل  ج من قِ  تَنْتعريف يوضع على المMark(:   ( تعريفيةالعالمة  ال  ٢/٩-٢ الميبـين اسـم     عنِّص 

الموالغرض الذي يستخدم فيه هذا المنتجع نِّص.  
  تفتيش مطلوب ومحـدد : )Special Inspection( )عتيـادي االغير  (خاصالتفتيش ال  ٢/١٠-٢

والذي  ,التركيب والتصنيع وبعض أجزاء المنشآت أو تركيباتها أو وصالته        مواد  على  
 أو جهـات    ,على قدر كبير من المهارة والخبـرة      معتمدون  يلزم أن يقوم به أشخاص      

مستندات المشروع المعتمدة   ل التركيبات والوصالت و  المواد ةمعتمدة للتأكد من مطابق   
  .اً دورياً أو تفتيشاً مستمراً تفتيش التفتيشيكونو، والمواصفات القياسية المعتمدة

أنـشطة   جميـع : )Special Inspection, Continuous( مـستمر ال خاصالتفتيش ال  ٢/١١-٢
فة مستمرة في    بص موجود بها مفتش خاص معتمد      أن يقوم التفتيش الخاص التي يجب     

  . العملينفَّـذ فيهموقع الذي ال
ـ  خاصالتفتيش ال  ٢/١٢-٢ أنشطة التفتـيش  جميع ): Special Inspection, Periodic (دوريال

 فيـه أو     العمـل  نُِفذ في الموقع الذي     موجود مفتش خاص معتمد     هاالخاص التي يجري  
  . لاعماألجميع  من االنتهاء وكذلك عند ,ينفَّـذ

  
  في الكود واالعتماد القبول   ٣-٢
           تعتمد الجهة المفوضـة بـإجراء االختبـارات والتفتـيش وفـق متطلبـات الفـصل              ٣/١-٢

)1.5, SBC 302.(  
اشـتراطات  تحقـق  يد ي نظام أو طريقـة تـش   أو جهاز أو أداة أو مادةةأي كتابياًعتمد  ت   ٣/٢-٢

م كافة التقـارير    ياح وتقد  االختبارات المطلوبة بنج   اجتياز ذلك بعد ، و الكودمتطلبات  و
  .المطلوبة 

 لـدى ملـف  في  ق التشييدائ أو طر النظم أو األجهزةالمواد أوتحفظ نسخة من اعتماد      ٣/٣-٢
  . مسؤول البناء

وفـق متطلبـات   بلهـا  من ِق االختبارات التي أجريت     يضم اً تقرير المعتَمدة الجهة   تُقدم   ٣/٤-٢
 وتقـديم  , مـسؤول البنـاء   إلى تي اعتمدت عليها  الكود مع تحديد األسس والمراجع ال     

  . زمة والكافية إلثبات صالحية المنْتَج لالستخدام المنشودجميع البيانات الفنية الال
  :اآلتي وفق لتركيباتالتي يحددها الكود على المواد وا الملصقات المعتَمدة الجهة تضع   ٣/٥-٢
  .ة للمنتج المطلوب وضع الملصق عليه االختبار الذي يجرى على عينة ممثل   ٣/٥/١-٢



  اإلنشائيةالتفتيش واالختبارات

 ٢/٣ هـ                                                               ١٤٢٨                                              ٣٠٠س . ب. ك

التفتيش الذي تجريه الجهة المعتَمدة المناطة بالتفتيش دورياً في موقع اإلنتاج ما أمكن،                ٣/٥/٢-٢
ويتحقق في أثناء التفتيش من أن العينة المقدمة لالختبار من عينة المـادة أو المنـتج                

 .موضوع التفتيش نفسها

تتضمن اسم المصنع أو الموزع ورقم النمـوذج والـرقم المسلـسل            وبيانات الملصق      ٣/٥/٣-٢
 .المعتَمدة واسم الجهة, وغيرها من المعلومات الخاصة بخواص المادة أو المنْتَج

 التفتـيش  التي ال يمكنعن األجزاء   تقريراً شامالً  لمسؤول البناء يقدم طالب الترخيص       ٣/٦-٢
 وتحـدد   . الالزمة   واالختبارات التفاصيل الفنية    متضمناً, عليها بعد تركيبها في الموقع    
  .)٤/٢-٢(إجراءات التفتيش وفق البند 

  
 )عتيادياالغير  (التفتيش الخاص   ٤-٢

   امــع   ٤/١-٢
كون التفتيش والفحوصات الخاصة مكملـة للفحوصـات المنـصوص عليهـا فـي              ي   ٤/١/١-٢

  .)١٠٠س .ب.ك(االشتراطات اإلدارية 
٤/١/٢-٢  االستشاري أو المهندس    ،  المالك فِلكَي عتَ المم  د الذي يمفتشاً أو عـدة مفتـشين       ، هنيب

ووفـق   ,)٤/٢-٢(  البنـد  وفق اشـتراطات    الخاص التفتيشبمؤهلين ومعتمدين للقيام    
 وذلك للحـاالت  اإلنشائية خالل تنفيذ األعمال) ٤/٧-٢ إلى ٤/٣-٢( البنود  اشتراطات

 ما لم يـرى  -  من التفتيش الخاصتثنىسيو،  )Chapter2, SBC 302 (وفق متطلبات
 وفـق  ) U  و  R-3 (ذات اإلشـغال  ت والمبـاني آالمنش -مسؤول البناء خالف ذلك 

   .)١٠٠س .ب.ك(
بياناً بالمواد واألعمال التي تتطلب تفتيشاً خاصاً شامالً أسماء المفتشين أو الجهات             قدمي   ٤/١/٣-٢

قائمة أعمال التفتيش المطلوبة ضـمن  ة إلى   المعتمدة للقيام بهذه األعمال وذلك باإلضاف     
 .) ١٠٠س .ب.ك( المبينة فيوثائق طلب إصدار رخصة البناء 

مـسؤول  و االستشاري المعتمد  للمهندس   تقدم و , تقارير التفتيش  ولؤالمس المفتش   حفظِي   ٤/١/٤-٢
 إجـراء جـل   أ عند وجود اختالف عن المتطلبـات مـن           المقاول ، ويلزم إبالغ  البناء

بل تعديل قَ في حالة عدم التزام المقاول بأعمال ال       مسؤول البناء ويبلَغ   ,لالزمالتصحيح ا 
  .جزء من العملالهذا االنتهاء من تنفيذ 

٤/١/٥-٢   يعن التفتيشات التي تمت وكذلك األعمـال التـصحيحية إن           اً نهائي اًمفتش تقرير م ال قد 
 األعمال موضوع التفتـيش      أن تؤكد تقارير التفتيش أن     على , العمل انتهاء بعد ,وجدت

  .للكودمطابقة 
يتحقق من مطابقة تصنيع العناصر اإلنشائية الحاملـة المـصنعة داخـل الـورش أو                 ٤/٢-٢

  ).SBC 302 ,2.2 ( الفصلالمصانع وفق متطلبات
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  الفوالذيـة   واألعـضاء  العناصـر على  ش  فتَي :التفتيش على أعمال الفوالذ اإلنشائي       ٤/٣-٢
ومسامير الربط عالية المقاومة والصواميل وحلقات منـع      ،  المكونة للهياكل من الصلب   

 وصـالت تنفيـذ ال  و،   باإلضافة إلى مسحوق الصهر للحام المعادن      )الوردات(التسرب  
               الفـصل  وفق متطلبـات  اللحام  ب أومسامير الربط عالية المقاومة     بالعادية والوصالت   

)2.3, SBC 302(.  
  أعمال الخرسانةالتفتيش على    ٤/٤-٢
 تهـا مطابق للتأكـد مـن    الصنع   سابقة الخرسانة المسلحة والخرسانة     أعمالعلى  ش  تَيف  ٤/٤/١-٢

ستثنى مـن  يو )and 2.5, SBC 302 2.4(  الفصلين متطلباتفق الرسومات المعتمدة و
  .التفتيش أعمال الخرسانة في الممرات والعناصر غير اإلنشائية

كافيـة علـى    مستندات   وأتوفر دالئل   تاختبار المواد التي ال     أن يطلب    مسؤول البناء ل   ٢/٤/٤/٢
  ).Chapter 3, SBC 304( متطلباتوفق و تحقيقها اشتراطات الكود

وتختَبر لطابوق  ا الطوب وأعمالعلى ش فتَي:  الطوب والطـابوق أعمالالتفتيش على     ٤/٥-٢
  .)SBC 302 ,2.6 ( الفصلفق متطلباتو

  األساسـات أعمـال   والتربـة   على  ش  فتَي: واألساسات ةـالتربالتفتيش على أعمال       ٤/٦-٢
 فحـص   والدمك    الردم و  وأعمالبما في ذلك تحضير الموقع        وتختَبر   أنواعهابجميع  

نهيارية والتربـة   والتربة اإل و األساسات العميقة    دة  نأعمال الموقع العام والحوائط السا    
   ).SBC 302 ,2.7 ( الفصلفق متطلبات ووالتربة السبخيةنتفاخية اال

 رش  أعمـال علـى   ش  فـتَ ي: للحريق المقاومة    والدهانات رش المواد التفتيش على      ٤/٧-٢
بمـواد   وخاصة العناصر المصممة لمقاومـة الحريـق         ،واألسطح اإلنشائيةالعناصر  

         الفـصل  متطلبـات  ومتانتـه وسـماكته وفـق     وتختبر جودة الطالء    , مقاومة الحريق 
)2.8, SBC 302(    ـ ع صنِّويراعى في ذلك المتطلبات والتعليمات الواردة فـي دليـل م

  .المواد
  
  مقاومة أحمال الزالزللالمصممة  للمبانيالتفتيش واالختبارات اإلضافية    ٥-٢
   عام   ٥/١-٢
٥/١/١-٢  يكيـة  والتركيبات الميكاني ت  آالمباني والمنش  للتأكد من تحقيق  مراقبة الجودة    برنامج   دع

 التـصميم    فئات ذاتالمباني   فيوالكهربائية والمعمارية وتمديدات األنابيب والمواسير      
    .)Chapter 3, SBC 302 (الباب متطلباتل) C or D( الزلزالي

٥/١/٢-٢   مهندس إنشائي معتمد     ي للتأكد من مطابقة األعمال لمتطلبـات      الجودة مراقبةبرنامج  ِعد
 :علـى أن يـشمل هـذا البرنـامج    , مقاومة أحمال الزالزل ل؛لكل نظام إنشائيالكود،  

  ).SBC 302 ,3.2 (الفصل  وفق متطلباتواالختبارات التصميم والتنفيذ والتفتيش
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 التصميمفئات  مة للزالزل في المباني والمنشآت ذات        العناصر المقاوِ  فحصتُ :التفتيش   ٥/٢-٢
بما فـي ذلـك العناصـر     )SBC 302 ,3.2 ( الفصلمتطلبات وفق )C or D( زلزاليال

 والمعدات الكهربائيـة    واألجهزة واألدوات الفوالذية والتوصيالت والمثبتات     اإلنشائية
   .والميكانيكية

وفقـاً لفئـة     التاليـة  الموضحة في الفقرات     االختباراتجرى  تُ :االختبارات اإلنشائية    ٥/٣-٢
  ).SBC 302 ,3.4 ( الفصل ووفق متطلباتالزلزالي للمنشأالتصميم 

 البنـد               وفـق متطلبـات   مواد البنـاء الطـوبي والجـدران        تختبر   :المباني الطوبية    ٥/٣/١-٢
)3.4.1, SBC 302(  .   

 لكـل  االختبـارات  التسليح بنتـائج  حديدم تقارير من مصانع إنتاج    دقَتُ:  التسليح حديد   ٥/٣/٢-٢
ص والقوى المحوريـة     والق االنحناء التسليح المستخدم لمقاومة عزوم      حديدشحنة من   

              الطرفيــة وحــوائط القــص وفــق متطلبــات البنــد فــي اإلطــارات الداخليــة و
)3.4.3, SBC 302.(  

            البنـد  وفـق متطلبـات  عناصـرها ومكوناتهـا   تُختبر  : المباني من الفوالذ اإلنشائي      ٥/٣/٣-٢
)3.4.4, SBC 302(  .  

 البنـد      وفق متطلبـات  عناصرها ومكوناتها   تُختبر  : كهربائية وال التركيبات الميكانيكية    ٥/٣/٤-٢
)3.4.5, SBC 302.(    

     
يفتَش علـى   :الرياحمقاومة أحمال ل للمباني المصممة واالختبارات اإلضافية  التفتيش   ٦-٢

 )١٧٥(  التـصميمية  رياح سـرعتها المصممة لمقاومةالوصالت اإلنشائية في المباني     
التركيبات من ذلك ويستثنى ، )SBC 302 ,3.5 ( الفصلمتطلبات وفق  أو أكثراعةس/كم

سابقة التصنيع والتي تحمل ملصقاً يفيد مطابقتها متطلبـات مقاومـة أحمـال الريـاح      
     .لكودل وفقاًوالصدم 

  
  في الحاالت الخاصةواالعتماد  والفحوصات واالختباراتالقبول    ٧-٢
  مواد البناء    ٧/١-٢
مواد البناء  مطابقة  من  ق  تحقَّي :كودلاة في   ضمنمالبول لمواد البناء غير      والق االعتماد   ٧/١/١-٢

 المقاومة التـصميمية    مسؤول البناء  عتمديأن   و  ختم المصنع   إن حملت   الكود لمتطلبات
   . مختبرات المصنعحددتها ي والت،اإلجهاد المسموح بهو

   الجديدةمواد البناءواعتماد قبول   ٧/١/٢-٢
 وفـق متطلبـات    االختبارن المقاومة التصميمية واإلجهاد المسموح به عن طريق         عيتُ   ٧/١/٢/١-٢

  ).SBC 302  ,4.1.1 (البند
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  الالزمـة االختبـارات  ىتُجر ومواد البناء الجديدة ،عتمدهيمن  أو   مسؤول البناء  ختبري   ٧/١/٢/٢-٢
   .)SBC 302 ,4.1.3(وفق متطلبات البند 

عن المقاومة التصميمية    دةمعتَن جهة حيادية م   رير الصادرة ع  اتق ال مسؤول البناء عتمد  ي  ٧/١/٢/٣-٢
             اإلداريـة االشـتراطات    وفـق     المـادة   وحـدود اسـتخدامات    واإلجهاد المسموح به  

  ).١٠٠. س. ب. ك(
  للمنشأة ي التصميمتحقيق الحمل   ٧/٢-٢
  الفـصل ت الموضحة فيفي الحاال التصميم اإلنشائيتوافق طرق التنفيذ مع  من  التأكد   ٧/٢/١-٢

)4.2, SBC 302(  الفصلوفق متطلبات االختبارعن طريق ) 4.4, SBC 302.(  
ـ جرى عليها االختبارات تمثيال صحيحاً مـواد اإلنـشاء وطر          العينات التي ي   مثِّلت   ٧/٢/٢-٢ ق ائ

  .التركيب والبناء
  .كودالإذا حققت متطلبات  اتختباراالتقبل نتائج    ٧/٢/٣-٢
ة ومحايـدة   دمتَعن مختبرات م  ع تقارير نتائج االختبارات الصادرة      مسؤول البناء د  عتمي   ٧/٢/٤-٢

  .كودال متطلبات وفق
  ).SBC 302 ,4.4.4 ( البندوفق متطلبات كونت :جاهزةالبناء الصالحية وحدات    ٧/٣-٢
  نشأيم القدرة اإلنشائية للميتق   ٧/٤-٢
  ةعام اشتراطات   ٧/٤/١-٢
 المنـشأ وقدرتـه     اتزان فيعلى الشك   تحمل  عند توفر دالئل    الشتراطات  هذه ا تطبق     ٧/٤/١/١-٢

   .على مقاومة األحمال الواقعة عليه
٧/٤/١/٢-٢   يجللمنشأ بأكمله أو جزء منه لألحمال التصميمية المتوقعةاإلنشائيى التقويم ر  .  
٧/٤/١/٣-٢  همايكلعلى  أو   ةلمنشأا ىعل ختباراتالا أو   اإلنشائي على التحليل    اإلنشائي التقويم   بنىي 

  . )١٠٠س .ب.ك(وفق االشتراطات اإلدارية 
  . الفعليةهاوخواصمواد اإلنشاء  على أساس مواصفات اإلنشائيالتحليل  يجرى   ٧/٤/١/٤-٢
ألحمال التصميمية من حيث قيمتهـا وظـروف        ا التحميل تمثيال صحيحاً     اختبار يمثِّل   ٧/٤/١/٥-٢

 متطلبـات  وفقعلى أن يجرى االختبار ، )SBC 302 (وفق متطلباتمحددة ال التحميل
 . الكود

٧/٤/١/٦-٢   أو إزالته عند التثبت مـن       ذ اإلجراء المناسب نحو تدعيم المنشأ أو الجزء المعيب        خَتَي 
  .عدم كفاية القدرة اإلنشائية للمنشأ
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  الثالثالباب 
  التربة واألساسات

  عام   ١-٣
اشتراطات هذا الباب بجميع أعمال التربة واألساسات من حيث فحص           تختص: المجال   ١/١-٣

والحـوائط الـساندة     وتصميم األساسـات     ،وتسوية األرض ,  والردم ، والحفر ،الموقع
ـ ليستثنى من ذلك التأسيس على تربـة تتعـرض          و, وتشييدها, ختلف أنواعها مب تِّح 

  .و لجرف الفيضاناتأ, الرياح
هـذه  شمله ت لم هاأو تشييد األساسات  تصميم  خاص ب يمكن قبول أي مقترح لنظام جديد          ١/٢-٣

  :ما يأتيإذا حقق  راطاتتاالش
عتمـدهم  يواإلنـشائيين  ,  خبراء من المهندسين الجيـوتقنيين أن يدرس المقترح  -١

, رحـَرة عن المقت  ـِّمتوفمنحهم صالحية دراسة المعلومات ال    يو, مسؤول البناء 
 .بعض االختباراتصالحية إجراء و

  .أو االختبار, أو التحليل, رح من خالل االستخدام الناجحـَثبوت كفاءة المقت -٢
  .رح بناء على نتائج الدراسة، واعتماده رسمياًـَ المقتمسؤول البناءقبول  -٣
  .أهداف هذا البابمع وضع القوانين التي تجعل المقترح يتوافق  -٤

ما لم ينص الكـود     (تُعرف المصطـلحات اآلتية بالتعريف التالي لكلٍّ منها         :التعريفات   ١/٣-٣
  ):على خالف ذلك صراحة

ـ هي ): Active Zone (المنطـقة الفعـالة  ١/٣/١-٣  راتـُّطبـقة التربة العليا التي تتأثر بالتغي
  .الرطـوبةب  التشبـعالفصـلية في درجـة

سمح به ما يهو ): Allowable Foundation Pressure (لمسموح بِهإجهاد األساس ا  ١/٣/٢-٣
 اليـؤدي  على نحو , تحتها من التربةعلىمن اإلجهاد الرأسي الذي تؤثر به األساسات   

  .لى انهـيار بالقصإأو , ى هبوطـات خطـرةإل
من سمح به ما يهو ): Allowable Lateral Pressure (اإلجهاد الجانبي المسموح به  ١/٣/٣-٣

 يـؤدي إلـى انهــيار       النحـٍو   على  , اإلجهاد الجانبي الذي تسببه التربة أو األساس      
  .أو إلى حركة جانبية غير مقبـولة, بالقص

ـِّدة  وتـاد  األهي  ):Augered Uncased Piles(األوتاد المحفورة دون قميص   ١/٣/٤-٣ المـشي
  ذلك اء أكان دون استعمال قميص سو   , عن طريق صب الخرسانة في الفراغ المحفور      

  .في أثناء الحفر أم بعده
 ,دعائم خرسـانية مصبوبة في الموقــع  هي :)Belled Piers(عة ـِّالدعـائم الموس  ١/٣/٥-٣

 ومقاومتهـا  ,زيادة قوة تحمل القاعدةل ؛ نفسهاذات قاعدة بقطر أكبر من قطـر الدعامة     
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  . الرفـع في التربة االنتفـاخيـةلقوى
 , لدراسـة طبقـاتها  ؛حفرة في األرض  هي  : )Borehole() اتلجسا(حفرة االختـبار     ١/٣/٦-٣

جهــادات تحـت    أو لتخفــيف اإل    ,هـا فيالخـامات والفلزات الموجودة    معرفة  أو ل 
  .األرض

 ,أوتاد خرسـانية مصبوبة فـي الموقــع  هي ): Caisson Piles (األوتاد المكيسـة  ١/٣/٧-٣
 أمـا   ,ى الطبــقة الـصخرية     مسـتمر حت  ذي قميص  وتد العلوي من    جزؤهايتألف  
 ويتكون من خرسانة مصبوبة في حفرة       , السـفلي فيمتد في الطبـقة الصخرية     جزؤها

 . الوتد دون قميص

ـــاني    ١/٣/٨-٣ ــدار خرســ ــى جــ ـــكل ظُــــ علــ ــابولي(رـفْشــ                                )كــ
)Cantilevered Reinforced Concrete Wall : ( جــدار مــن الخرســـانة هــو

   .وله قاعدة, مقـلوبة ) T(حةعلى شكل حرف المسـلَّ
جسـر خرســاني  ): Cantilevered or Strap Footing ()كابولي (ريفْـأساس ظُ  ١/٣/٩-٣

 ,ـزةحموالت مركَّ بالقرب من نهايته    تطـبق  , محمـول على أسـاسـين متجاورين   
ضـة لحمـوالت    تسـتعمل هذه األسـاسـات لربط األسـاسـات الطرفيـة المعر      و
  .باألسـاسـات واألعمدة الداخلـيةير مركزية غ

لتربة االنهـيارية الرأسـي  انسـبة هبوط هو ): Collapse Index(نهـيارالمؤشـر ا  ١/٣/١٠-٣
وفق المواصفات القياسية السعودية المكافئـة    كيلوباسكال   )٢٠٠(سـاً عند ضـغط    يمق

  .)ASTM D 5333(لـ  
لتربـة االنهــيارية   انسـبة هبـوط  هي  ):Collapse Potential ( االنهـيارقابلية  ١/٣/١١-٣

 القياسية الـسعودية    وفق المواصفات  عند أي مسـتوى من اإلجهـاد       سـاًيمقالرأسي  
  .)ASTM D 5333(المكافئة لـ 

نقص مفاجىء وكبيـر  ل عرضتربة تتهي  ):Collapsible Soils (التربـة االنهـيارية  ١/٣/١٢-٣
وهي مؤلفـة مـن     ,  مع بقاء اإلجهـادات ثابتـة     عندما تُغمـر بالمـاء   ,في الحجـم 

نسـبة مـن الطـين،     ب المخلوط أو من ذرات الرمل الناعم       ,الطـمي بالدرجة األولى  
ثافـة التربـة االنهــيارية      ، وعـادة مـا تكـون ك       بعض الحصـوات وربما تحوي   
  .وقاسـية عندما تكون جـافة" نسـبياً "لكنهـا تكون قويـة ، منخفـضة

مجموعة األسـاسـات التي هي ): Combined Footings (سـات المدمجـةاألسـا  ١/٣/١٣-٣
  .تحمل أكثـر من حمولة عمود واحد

                                          المحــــــشوة بالخرســــــانة  األوتــــــاد األنبـــــــوبية    ١/٣/١٤-٣
)Concrete-Filled Steel Pipe and Tube Piles:(   أوتـاد مـصـنوعة مـن    هـي

على أن تُترك   ,  في التربة ثم تُمأل هذه المواسـير بالخرسـانة       تغرزديدية  مواسـير ح 
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  .المواسـير الحديدية في مكـانهـا في أثناء صب الخرسـانة وبعدهـا
إجهـادات عمودية علـى ســطح   هي ): Contact Pressures (جهـادات التماسإ  ١/٣/١٥-٣

 األحمال  لِّكعن  و, ـاتالتمـاس بين التربة واألسـاسـات، تنتج عن وزن األسـاس       
  .المطـبقة عليهـا

هـي  ): Continuous or Strip Footings ()المسـتمرة(األسـاسـات الشـريطية   ١/٣/١٦-٣
" عادةً"ويكون سـمكها   , أسـاسـات مدمجة تحمـل عمودين أو أكثر في صف واحد        

 بنسـبة  ) أفقي /رأسي (جاً أو مائالً  دروفي بعض الحاالت يكون وجهها العلوي م      , ثابتاً
  .)%٥٠( لىالتزيد ع

ذت بطريقـة  أوتاد نُفِّ هي ):Driven Uncased Piles ( دون قميـصغروزةاألوتاد الم  ١/٣/١٧-٣
األوتـاد   تُمـأل  حيـث  في التربـة لـدعم الحفـرة الناتجــة،          غرز قميص حديدي  

  . تدريجـياً في أثنـاء صب الخرسـانةة الحديديانرفـع القمصتُثم , بالخرسـانة
أوتاد من الخرسـانة هي ): Enlarged Base Piles (ـعةألوتاد ذات القاعـدة الموسا  ١/٣/١٨-٣

وتصـمم ,  نفسه الوتد  قاعدة بقطر أكبر من قطـر     لكل وتد , المصبـوبة في الموقـع  
  األحمـال الطرفيــة   وزيـع ـعة؛ لزيـادة قـدرة الوتـد علـى ت        هذه القاعدة الموس         

)End Bearing.(  
 ،والميــاه أ ، حركـة الريـاح  بفعلانجراف سـطح التربة     هو): Erosion (الحـت  ١/٣/١٩-٣

  .األمرين معابفعل أو 
تربة أو رواسـب صـخرية قابلـة هي ): Expansive Soil (التربـة االنتفـاخيـة  ١/٣/٢٠-٣

ر نسـبة الرطـوبةلالنتفـاخ أو االنكمـاش تحت تأثيـر تغي.  
ـ  هو ): Expansion Index (خمؤشـر االنتفـا  ١/٣/٢١-٣ ـير حجــم  النسـبة المئــوية لتغ

ـ        وفق المواصـف  سـة  الترية االنتفـاخية، مقي             ات القياسـية الـسعودية المكافئـة لـ
)ASTM D 4829 (  نْنسـبة الحبيـبات اَألفي مضروبةمن منـخل رقم ـم ع)-٤( ، 

  .)١٠٠( فيمضروبـة 
١/٣/٢٢-٣  دفواصـل التمـد) Expansion Joints :(  فواصـل بـين أجـزاء المبنــى     هـي

 ،وتهـشـمها , الخرسـاني مصممة لمنع تشـقق الكـتل الخرســانية المحيطــة        
 أو حركة مـن     ، أو تقلص حراري   ، وانحرافها، إذا حدث تمـدد    ،وتحنيبها ،وتشـوهها

جراء األحمال المطـبقة، أو من جراء هبوطـات متفاوتة ناتجــة عـن حركــة              
 .إلنشـائي أو عن هبوط في األسـاسـاتالهيـكل ا

التحمـل    أقـصى تحمـل إلـى   نـسـبة هو ): Factor of Safety (عامـل األمـان  ١/٣/٢٣-٣
  . للتربةالمسـموح به

طــول الوتـد بـين نقــطة انعـدام      هو ):Flexural Length (طـول االنعطـاف  ١/٣/٢٤-٣
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  . الوتد أو الميـدةغطاء وأسـفل ،االنحـراف الجانبي
 ينقل األحمال إلى التربـة     ةجزء من أسـاسـات المنشـأ   هي   :)Footing (القاعـدة  ١/٣/٢٥-٣

  .مباشـرة ويوزعها
 يقوم بنقـل أحمال المبــنى      ةجزء من المنشـأ  هي   ):Foundation (األسـاسـات  ١/٣/٢٦-٣

  .إلى األرض
 ,جسـور مـسـتمرة فـي االتجــاه الطــولي    هي  ):Grade Beams (يـداتالِم  ١/٣/٢٧-٣

  .التي تحملهااألعمـدة على خط أتجاه  أحمال ومطـبق عليهـا ,النحناءل رضةمع
ة ي خرســان  كتلـة جدار منهو  ):Gravity Concrete Wall (جدار خرسـاني ثقـلي  ١/٣/٢٨-٣

 تقع محصـلة القوى على أي مقطــع        على أن صـمم  وي,  تسـليح يكون عادة بدون  
  . قربه أو)Kern (المقـطع مركـزمنطقة داخـلي ضمن 

مدمجـة تتألف من أسـاسـات هي  ):Grid Foundation (األسـاسـات الشـبكية  ١/٣/٢٩-٣
في نقاط  عليها  األحمال  ، تطبق    في أتجاهين  تقاطـع أسـاسـات شريطيـة مسـتمرة   

  .المحصورة بين حدودها الخارجيةاحة الكلية تغـطي معظـم المسـو، التقاطـع
تشكل فيها الكتل الـدوارة أو  آليـات هي  ):Heavy Machinary (اآلليـات الثقيـلة  ١/٣/٣٠-٣

 ، ضاغطـات الهــواء   : مثل من األجزاء المتحـركة     الترددية معظم  حركـةالذات  
  .ية ومحركـات الديزل والتوربينـاتوالمضخـات والمحركـات الكهـربائ

 ةالمنـشـأ هـتز به تالذي الحر التردد  هو ):Natural Frequency (التردد الطبيعـي   ١/٣/٣١-٣
  .وفي غيـاب أية قـوى خارجيـة, عند تعرضها لحركه هالمرن

نظــام أسـاســات   هو  ):High-Tuned System (نظـام محكـم عالي االهتزاز  ١/٣/٣٢-٣
ــاره ــم اختي ــه علــى أن, لآلليــات ت                  يكــون مجــال االهتــزازات الطبيعـــية ل

)Natural Frequencies (  ات الناتجــة عـن تـشـغيل    أعلى من مجـال االهتـزاز
  .اآلليـات

 فـي الواقعــة  تحت األساس هي المنطـقة  ):Influence Zone (منطـقة التأثـير  ١/٣/٣٣-٣
جهــاد   مـن اإل   )%١٠( اإلجهـاد الرأسـي المـسـاوي       )كونتور(حدود خطـوط   

  .المطـبق
ـ  ):Lateral Sliding Resistance (المقــاومة الجانبيـة لالنـزالق     ١/٣/٣٤-٣ مـة  مقاو يه

األسـاسـات والجدران اإلنشـائية لالنزالق جانبياً، وتعتــمد علـى االحتكــاك           
  . األحمال الرأسية ومقداربالتربة

نظـام أسـاسـات هو  ):Low Tuned System (نظـام محكَـم منخفـض االهتزاز  ١/٣/٣٥-٣
ــاره  ــم اختي ـــات ت ــيلآللي ــه ك ـــعية ل ــزازات الطبي ــال االهت ـــون مج                  يك

)Natural Frequencies (أقل من مجال االهتزازات الناتجـة عن تشـغيل اآلليـات.  
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 هـو  ):Machine Support/ Foundation System (نظـام أسـاسـات اآلليــات   ١/٣/٣٦-٣
ـ   ، والصفـائح الفوالذيـة  ،نظـام مؤلف من قاعدة اآلليـة      المعـدات   ل والدعائم وك

كمـا تعـد التربــة      , يـة أو القاعــدة   وخطـوط الخدمـات المحمـولة على اآلل    
  .هذا النظـام من الواقعـة أسـفلهـا واألوتاد وما يتبعـها جزءاً

مـسـاحة االتـصـال بـين    هـي   ):Mat Area ()اللبشـة(مسـاحة الحصـيرة   ١/٣/٣٧-٣
  .الحصـيرة والتربة الواقعـة تحتـها

األسـاسـات التي هي  ):Mat Foundation ()اللبشـة(األسـاسـات الحصـيرية   ١/٣/٣٨-٣
تحمـل عـدداً من األعمـدة مرتبـة في عـدة محــاور باالتجــاهين، وعـادة             
ماتكـون ذات سـماكة ثابتـة كالبالطـات، مع وجــود فتحــات وتفـاوت فـي       

مسـاحة ال من   )% ٧٥( تغطـي مااليقـل عن     على أن السـماكة في بعض األماكن،     
  .داخل محيط األساسات

نظــام أسـاســات اآلليــات الـذي     هو  ):Mixed System (المختـلطالنظـام   ١/٣/٣٩-٣
                                 يحــــتوي علـــى واحـــد أو أكــــثر مـــن االهتـــزازات الطبيــــعية

)Frequencies Natural (     تحت مسـتوى مجمــوعة االهتـزازات الناتجــة عـن
  .ة فوق ذلك المسـتوىعلى أن تكون بقيـة االهتزازات الطبيـعي, تشـغيل اآلليـات

نـسـبة   هـو  ):Modulus of Subgrade Reaction (معـاِمل رد فعــل التربــة    ١/٣/٤٠-٣
الهبــوط   إلـى  الحصـيرةعلى   أو   ،اإلجهـاد الرأسي المطـبق على األسـاسـات    

  .من سـطح التمـاس مع التربـةمعيـنة المقـابل في نقطـة 
الـذي  الناتج عن ِحمل األسـاس  اإلجهـاد  هو :)Net Pressure (الضـغط الصـافي  ١/٣/٤١-٣

يمـكن تطبيـقه على التربـة، باإلضـافة الى وزن التربـة الموافــق ألخفــض    
  .منسـوب للتربة المجـاورة

 القوى المطـبقة علـى     لالمحصـلة األفقيـة لك   :)Overturning (قـوى االنقـالب   ١/٣/٤٢-٣
  .التي تحـاول قلبه حول محـور أفقيالمنشـأ 

عنــاصر إنـشـائية منفـردة مـن      ):Pier Foundation (أسـاسـات الدعائـم  ١/٣/٤٣-٣
 وتكون قصيرة   ,الخرسـانة المصـبوبة في الموقـع، ترتكـز على طبقـات صـلبة       

 ضعفاً مـن بعـدها األفقـي        )١٢(وال يتجاوز ارتفاعها     نسبية بالمقارنة مع عرضها   
  .األصغر

 أو الخرسانة سابقة من الفوالذعناصـر إنشـائية هي  :)Pile Foundations (األوتاد  ١/٣/٤٤-٣
 األوتـاد هـذه   تكـون  و. الموقع  في مصبوبة من خرسانة    أو في التربة تغرز   الصب
 من البعــد األفقــي       ضعفاً )١٢(على   ، حيث يزيد الطـول   طولهـاب مقارنة نحيلة
 ومن  ,لجانبيـل األحمال من االحتكـاك ا    تكتسـب األوتاد قدرتهـا على تحم    و. للوتد



 التربة واالساسات

  ٣/٦                                              هـ       ١٤٢٨                                                  ٣٠٠ س. ب. ك

  . أو منهما معاً,قوة االستناد على التربة تحتها
أســاس  هـو   ):Rectangular Combined Footing (أسـاس مسـتطيل مدمـج  ١/٣/٤٥-٣

طرفياً ذى حمل رأسي أصغر من أحمال األعمدة الداخليـة فـي   داً  عمـومليحمدمج  
   .أساسات موزعة

منشـآت تقوم بتأميــن دعـم جـانبي    هي  ):Retaining Walls (الجدران الساندة  ١/٣/٤٦-٣
وذلك في الحـاالت التي اليمــكن فيهــا تـوفير اســتقرار للتربــة             , للتربـة

  .بالميـول الطبيـعية أو االصـطنـاعية
مقيـاس يدل علـى  هو  ):Rock Quality Designation (مؤشـر جـودة الصـخر  ١/٣/٤٧-٣

 أطـوال القطع الصـلبة فـي العينـة        مجـموع ب يقـدر و ,جودة الكتـلة الصـخرية  
 علـى إجمــالي      مقسـوماً ،) مم ١٠٠( لىالصـخرية التي يزيد طول كل منهـا ع      

  . جميع القطع في العيـنةلاطوأ
األجزاء الجــافة مـن     تشـكل في   تلحيـة  رواسـب مِ هي  ): Sabkhas (السـبخة  ١/٣/٤٨-٣

جوار مـسـطحات مائيــة   وتقـع السـبخة عادة ب  , منـاطـق الممـلكة السـاحلية  
,  أو تغطـي عدداً من األراضــي القاريــة المنخـفـضة    ،كبيرة داخـل اليابسـة  

ما يسـمح بترســب حبيبــات الطمــي        م عندما تصـبح الميـاه راكـدة      ذلكو
,  األمـالح الذائبــة    بوساطة) إلى حد ما  ( ترتبط ببعضـها     التي ـار الدقيقـة ضوالغَ

وكربونـات الماغنيـسـيوم،   , ربونـات الكالـسـيوم   ك)عادة(وتحوي هذه األمـالح  
ويختـلف , وكبريتات الكالسـيوم وكلوريدات الكالسـيوم والماغنيسـيوم والصوديوم     

االتجـاهين األفقـي والرأسي، كما تحوي كميـات متفاوتة من الرمـل         في  تركـيبها  
طبــقات   والغضـار والمواد العضـوية متداخلة في العديد من ال        ، والطـمي ،الناعم
  .وتعتبر من أضعف أنواع التربة في مقاومتها للحمل الرأسي.ا عشـوائيتداخالً

أسـاســات يكــون   هي  ):Shallow Foundations (األسـاسـات السـطحيـة  ١/٤٩-٣
  . من ذلكعمـقها مسـاوياً عرضـها أو أقل

  .لية التشييدعمـلية تقويـة جوانب الحفريـات في أثناء عم :)Shoring (التـدعيم  ١/٣/٥٠-٣
قواعـد خرسـانية تسـتند إليهــا  هي  ):Spread Footings(أسـاسـات منتشرة   ١/٣/٥١-٣

وذات سـماكة  , شـكل مربع أو مسـتطيل أو دائرة     على   )عادة (كـونتاألعمـدة، و 
ـ   يحمل كـلُّ    و,  عن بعضها  تكون منفصلة و, )مم٢٥٠( ال تقل عن     رةثابتـة أو متغي

  . عموداً واحداً منهاأساس
ـ  التربـة مقمعامل جساءة وه ):Spring Constant (معـامل النابض  ١/٣/٥٢-٣  بـالقوة  اًسـي

قدر بحاصـل ضرب المسـاحة المعنـية     ي  بمقدار الوحـدة،  إزاحةالالزمـة لتوليـد   
  ).Modulus of Subgrade Reaction(التربة بمعـامل رد فعـل 
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 غـرز أوتـاد منفَّـذة بطــريقة    هي  ):Steel-Cased Piles (ة حديديانأوتاد بقمص  ١/٣/٥٣-٣
 في التربـة لدعم الجوانب، على أن تظل فـي التربــة وتُمــأل             ة الحديدي انالقمص

  .بالخرسـانة
الجــزء المـسـتقل   هي  ):Supports / Foundations (األسـاسـات أو الدعـائم  ١/٣/٥٤-٣

ـ  تصنعه وال , عليه اآلليـات  ستقرالذي ت  ، اآلليــات تـصـنيع   الخاصـة ب  شـركة  ال
األوتاد والهيــاكل   و،  )القاعـدة الخرسـانية (الحصـيرة    الدعائم و   "عادة"ويشـمل  
  .االرتكـاز الحديديـة ومسـامير التثـبيت وصـفائح ,المعدنيـة

ـَّقة على سـطح األرض فـوق  هي  ):Surcharges (األحمال اإلضافية   ١/٣/٥٥-٣ األحمال المطب
  . الميـول الترابيـةاألسـاسـات أو الجدران الساندة أو

 على عينـة التربـة؛ أكبر إجهاد يطبـقهو  ):Swell Pressure (ضـغط االنتـفاخ  ١/٣/٥٦-٣
  ).Oedometer( األودوميـتر ثابتاً في جهازللمحـافظـة على حجـم العيـنة 

إجمـالي طول  هو ):Total Core Recovery (إجمـالي طـول العيـنة المـأخوذة  ١/٣/٥٧-٣
 في  حفرة القالب مقسـوماً على إجمـالي عمـق     على شكل قالب    ة المـأخوذة   العيـن

  .الصـخر
                            شــــكل شــــبه منحــــرف  علـــى أسـاســــات مدمجــــة    ١/٣/٥٨-٣

)Trapezoidal – Shaped Combined Footings:(   أسـاســات مدمجــة  هـي ,
فر مسـاحة كافيـة ألحـد     التتـو تسـتعمل عندما    ,مسقطها على شكل شبه منحرف    

  .لالسـتناد على أسـاسـات منتشرة مرتفعالحمل ال األعمـدة الطـرفية ذي
تدعــيم األسـاســات وتقــويتها     هو): Under Pinning(التـدعيـم السـفلي   ١/٣/٥٩-٣

ضـعف  : مثـل مـن   عـدة   حـاالت   ويعد ضروريـاً في     .قائمةأو لمنشـآت   اٍن  لمب
استقرارها، أو عند تغييـر وظيـفي في اسـتعمال        أو عدم    ،األسـاسـات األصـلية 

عند أو  , المنشـآت، أو عند تغييـر في خواص التربـة الواقعـة تحت األسـاسـات         
 بناء منشـآت مجــاورة يتطــلب بناؤهــا         عند، أو   التصـميمفي  خطـأ  حدوث  

  إمـا   التدعـيم الـسـفلي   وينفَّذ .,حفـر التربـة المجـاورة لألسـاسـات المعنـية    
 ، أو أفقـياً  لى طبـقة تربـة قويـة   توسـعة األسـاسـات في العمـق للوصـول إ     ب

  . على مسـاحة أوسـع تتوزع األحمالبحيث
, أسـاس شـريطي محمـول عليـه جـدار  هو  ):Wall Footing (أسـاس جداري  ١/٣/٦٠-٣

  . يكـون محـور األسـاس متطـابقاً ومحـور الجدارعلى أن
ـَّعة  هو ):Water Table (السـطح المـائي  ١/٣/٦١-٣ السـطح الفاصـل بين المنطـقة المشب

ـ  والمنطـقة العليـا التي تحوي الهـواء في مـسـامات التر         ،بالمـاء ـة، كـذلك   ب
ف بمنسـوب المـاء الحـر   يأو بمنسـوب الميــاه    , أوبسـطح المـاء الحـر  , عر
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أو , اعاألرضـية، أو بسـطح الميـاه األرضـية، أو بـسـطح منطــقة اإلشــب           
  .بالخـط المـائي

فتحـات في الجدران االسـتناديـة تسـمح هي  ):Weep Holes (فتحـات النضـح  ١/٣/٦٢-٣
  . الخـارجمتجهة إلىبنضـح المـاء من الردميـات خلف الجدار 

وزن التربــة أو الـردم فـوق         هـو  ):Overburden ()الـدفان (غطـاء التربـة     ١/٣/٦٣-٣
  .سـطح األرضتى  حمنسـوب أسـفل األسـاس،

  
  

  أعمال الموقع   ٢-٣
  فحص الموقع    ٢/١-٣
تفحص كافة المواقع في المناطق الزلزالية التي ستقام عليها منشآت مـصنفة ضـمن                ٢/١/١-٣

 من هذه االشـتراطات ،      )٩/٤/٢-١( البند، كما هو مبين في      Dالتصميم الزلزالي فئة    
  .)SBC 303 ,2.2.6( البند  متطلباتوذلك وفق

 مع عدم وجود معلومات من مواقـع        عند تحقُّق حالة مما يلي    األخرى  قع  افحص المو ت  ٢/١/٢-٣
  :مجاورة تثبت عدم حاجة الموقع الجديد للفحص

  .كيلو باسكال) ٥٠(لى  عإذا زادالواقع على األساس للِحمل الصافي الضغط  -١
  .ض المبنى ألحمال ديناميكية أو تردديةمن الممكن تعرإذا كان  -٢
المشكالت مثل التربة االنتفاخية ، التربة        فيها ، أو التربة ذات     مشكوكالالتربة   -٣

  .االنهيارية أو السبخية
  .ها مياه سطحيةفي أو ,معروفة بأنها ذات تجاويفالالتربة  -٤

لتحقيـق  ) through 2.6, SBC 303 2.2(الفـصول    متطلباتقـع وفـص الموقـيفح   ٢/١/٣-٣
  -:األهداف التالية

) Zone of Influence(قات التربة في منطقـة التـأثير   تحديد توزيع وسماكة طب -١
  .للبناء المقترح

  .التحقق من مناسبة الموقع إلقامة المشروع المقترح -٢
  .إقتراح أفضل طرق التشييد المناسبة للموقع  -٣
  .تحديد الخواص الطبيعية والهندسية لتكوينات التربة في الموقع -٤
 وكذلك أثر عمليات سـحب      بيان حالة المياه السطحية على مدى فصول السنة        -٥

  .المياه على التشييد المقترح
 هبوط وانتفاخ التربة ،وجـود      ،المخاطر المتوقعة نتيجة الميول غير المستقرة        -٦

  .الصدوع النشطة أو المحتملة، النشاط الزلزالي والفيضاني في الموقع
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التغيرات المتوقعة في التربة وفي الظروف الطبيعية وأثرها علـى المـشروع             -٧
  .ترح والمباني المجاورةالمق

 وفـق   - إذا ينطبـق ذلـك     –ة  يإلى تربة انتفاخية أو انهيارية أو سـبخ       تصنف التربة      ٢/١/٤-٣
   ).SBC 303 ,2.3 (الفصلمتطلبات 

   وعمقهاعدد الجسات   ٢/١/٥-٣
 طبقات التربة التـي سـتتعرض ألحمـال المبنـى           بناء على سمك  يقدرعمق الجسات      ٢/١/٥/١-٣

لـدنيا المبينـة فـي       وال عمقها عن الحدود ا     ،على أال يقل عددها   , اورةوالمباني المج 
  .)٢/١-٣( الجدول

  
  )أ،ب،ج،د،هـ(الحد األدنى لعدد الجسات الالزمة الختبار التربة وعمقها ٢/١-٣جدول 

  
المساحة المبنية   عدد األدوار

  )٢م(
العمق األدنى لثلثي   عدد الجسات

  و)م(الجسات 
العمق األدنى 
ت لثلث الجسا

  و)م(

>٦  ٤  ٣  ٦٠٠  
  ٨  ٥   ز)١٠-٣(  ٥٠٠٠-٦٠٠

   أو أقل٢

  دراسة خاصة  ٥٠٠٠>
>٣  ٦٠٠  
   ز)١٠-٣(  ٥٠٠٠-٦٠٠

٤-٣  ١٢-٩  ٨-٦  

 دراسة خاصة  ٥٠٠٠>

 دراسة خاصة     أو أكثر٥

إال إذا رأى مسؤول البناء غير ( في كل المواقع (SPT)تُجرى اختبارات الغُرز القياسية   - أ 
  .)ذلك

إن كانت هذه التربة موضع , حدة على األقل كل طبقات التربة أسفل المبنىتخترق جسة وا  -ب 
 . شك

 .تراعى التغيرات الموسمية في منسوب المياه الجوفية ودرجة التشبع  -ج 

االكتفاء بأعداد وأعماق للجسات ) عند توفر البيانات الكافية(يمكن للمهندس المصمم المعتمد   -د 
 .أقل من تلك الموجودة في الجدول

مل جسة واحدة على األقل ذات عمق كاٍف في مركز األساس عند التأسيس للسواري تع  -ه 
 .واألبراج

 .الجسةمستوى قاع  يقاس العمق عند  -و 

. يحدد مهندس جيوتقني معتمد عدد الجسات باالعتماد على التغيرات في ظروف الموقع  - ز 
 .ية أو إضاف خاصةالتنبيه إذا رأى أن هناك حاجة إلى اختباراتوعلى المقاول 

عند التـصميم المقـاِوم     )Chapter14, SBC 301 (يحدد عمق الجسات وفق متطلبات   ٢/١/٥/٢-٣
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  .للزالزل
ــالحفر   ٢/١/٦-٣ ــود                           وأخــذ العينــات وفــق متطلبــات،تُحــدد األســاليب الخاصــة ب  البن

)2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, SBC 303 ( ،أو انهيارية، أو سبخيةعلى التوالي لتربة انتفاخية.  
ـَّن نوع تربة التأسيس      ٢/١/٧-٣  لمـسؤول البنـاء  و, ومقاومتها التصميمية في وثائق التشييد   , يبي

  .)SBC 303 ,2.6 (الفصل متطلبات طلب إضافة بعض المعلومات وفق
  

  الحفر والردم  ٢/٢-٣
كمـا  , الممتلكات للخطـر تُمنع أعمال الحفر أو الردم في أماكن تعرض حياة الناس أو     ٢/٢/١-٣

وذلك وفق اشتراطات الباب السادس من               . معدات أوأدوات لها تلك الصفة     يمنع استخدام 
  ).١٠٠س .ب.ك(

يمنع الحفر قرب قواعد وأساسات قائمة إال بعد تدعيمها بما يمنع الهبـوط أواإلزاحـة              ٢/٢/٢-٣
مة لضمان السالاالجانبية، على أن يفحص نظام التدعيم دوري.  

   الفصل  أو من يمثله؛ للبدء بأعمال الحفر أو الردم وفق متطلبات          مسؤول البناء ستأذن  ي   ٢/٢/٣-٣
)3.2, SBC 303(.  

وأماكن المبـاني  , تُضاف إلى محتويات تقرير التربة المعلومات المتعلقة بحدود الملكية           ٢/٢/٤-٣
وكـذلك  , ل الموقـع  والمجاورة لها التي يمكن أن تتـأثر بأعمـا        , الواقعة في حدودها  

  ).SBC 303 ,3.1 (الفصلمسارات قنوات التصريف المقترحة وفق 
 يستثنى من ذلك القطعيـات      و, )%٥٠( على ميل الردميات والقطعيات الدائمة      ال يزيد    ٢/٢/٥-٣

  .معتمدة من مسؤول البناءالمدعمة بتقارير 
أو من مخلفات البناء    , العضويةتُردم الحفريات حول األساسات بتربة خالية من المواد            ٢/٢/٦-٣

على أن يخلـى مكـان      , أو تُردم بتربة محكومة منخفضة المقاومة     , والحجارة الكبيرة 
  .الردم من األعشاب ومن التربة السطحية وغيرها من المواد غير المناسبة

كـل  وتـدك   ,  على مراحـل   )ما عدا التربة المحكومة منخفضة المقاومة     (تُردم التربة      ٢/٢/٧-٣
وفي حالة الـردم    , عزلهافي  استقرار األساسات أو    لة مع مراعاة عدم التأثير في       مرح

  .حول مباٍن قائمة يتأكد من قدرتها على تحمل األحمال اإلضافية الناتجة عن الردم
  .)SBC 302 ,2.7 ( الفصلتخضع التربة المدكوكة إلى فحوصات خاصة وفق متطلبات   ٢/٢/٨-٣
  التسوية   ٢/٣-٣
ـ        , منع تجمع المياه حول األساسات    لسـوى التربة   تُ   ٢/٣/١-٣  نوذلك بإحداث ميـل ال يقـل ع

 يسمح بأقل   وال, )م٣( نولمسافة عمودية على وجه الحائط الخارجي ال تقل ع        , )%٥(
  .مسؤول البناءمن ذلك إال بموافقة 

  .تعالج نهايات ميول القطع والردم بطريقة تمنع حدوث جرف لهذه النهايات   ٢/٣/٢-٣
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  تسوية هندسـية وتخـضع     )٣م٣٥٠٠( لىعحجمها  زيد  يأعمال التسوية بتربة    تتطلب     ٢/٣/٣-٣
  .مسؤول البناء من ة من مهندس معتمددلخطة تسوية مع

أو في حالة التأسيس على تربة مدكوكـة       , تُسوى التربة أو تُردم في مناطق الفيضانات         ٢/٣/٤-٣
 ,and 3.11 3.10 ,3.9 ( الفـصول أو تربة محكومة منخفضة المقاومة وفق متطلبـات 

SBC 303(.  
  

   وأسسهالتصميممبادئ    ٣-٣
ـَّد القواعد على تربة طبيعية مستقرة      :التربة   ٣/١-٣  أو تربة ردم مدكوكة وفق متطلبات     , تشي

مجهزة وفق ) CLSM(أو تربة محكومة منخفضة المقاومة , )SBC 303 ,3.10 (الفصل
يمكـن  و, )%١٠( يتجاوز ميل أسفل القاعدة وال، )SBC 303 ,3.11 ( الفصلمتطلبات
  . على الميول الحادة باستخدام أساسات مدرجةالتغلب

  اإلجهاد المسموح به   ٣/٢-٣
التربـة  لضغط األساسات علـى     القيم القصوى المسموح بها      )٣/١-٣( يحدد الجدول    ٣/٢/١-٣

على ال بنـاء تجاوزها إ ويحظر   , ولمقاومة االنزالق  , وللضغط الجانبي  ،تحت األساسات 
  .مسؤول البناءتقارير معتمدة من 

  
   ضغط األساس والضغط الجانبي المسموح بهما٣/١-٣جدول 

ضغط األساس   نوع تربة التأسيس  االنزالق الجانبي
  المسموح به

  ))أ(كيلو باسكال (

  التحمل الجانبي
  أسفل المنسوب الطبيعي

  ))أ(م /كيلو باسكال(
معامل االحتكاك 

  )ب(
 )ج(المقاومة 

  كيلو باسكال
  صخر كريستال طبيعي -١
 صخر رسوبي وصفائحي -٢

ــصباء   -٣ ــة أو ح ــصباء رملي ح
)GW,GP( 

رمل ، رمل غريني ، رمل طيني        -٤
، حصباء غرينية وحصباء طينية     

)SW,SP,SM,SC,GM,GC( 

طين ، طين غريني ، طين رملي        -٥
، غرين طيني ، غرين وغـرين       

  )CL,ML,MH,CH(رملي 

٦٠٠  
٢٠٠  
١٥٠  
  
١٠٠  
  
  
  
  )د(٧٥

٢٠٠  
٦٠  
٣٠  
  
٢٥  
  
  
  
١٥  

٧٠%  
٣٥%  
٣٥%  

  
٢٥%  

  
  
  
---  

--  
--  
--  
  
--  
  
  
  
٦  

 SBC ,2.4.2 األحمال البديلة فـي البنـد   مركباتالثلث عند استخدام بمقدار يسمح بزيادة   - أ 

  .والتي تشمل أحمال الرياح أو الزالزل, )(301
 .الدائمِحمل الالمعاِمل الذي يضرب في   -ب 

  الفـصل            تُضرب في مساحة التمـاس، وفـق متطلبـات         قيمة مقاومة االنزالق الجانبي التي      -ج 
)4.3, SBC 303.( 
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 كيلو باسكال   ٧٠عندما يقرر مسؤول البناء أن التربة التي في الموقع لها قدرة تحمل تقل عن                 -د 
 الفـصل                      تُحدد قدرة تحمل التربة المسموح بها بـإجراء دراسـة للموقـع وفـق متطلبـات               

)Chapter 2, SBC 303.( 
  

أحمـال التـشغيل    تراكيب  مع  ) ٣/١-٣(تستخدم قيم تحمل التربة الواردة في الجدول           ٣/٢/٢-٣
  .)٢/٣-١(  وفق البند المسموح بها

عند وجود طبقات ضعيفة بـين      للتربة  يصمم األساس طبقاً لقدرة تحمل أضعف طبقة           ٣/٢/٣-٣
  . طبقات ذات قيم تحمل عالية

على  أال , )SBC 303 ,4.3.1 ( البندسمح بزيادة مقاومة التربة لالنزالق وفق متطلباتي   ٣/٢/٤-٣
 أو  ،تتجاوز مقاومة االنزالق نصف الحمل الساكن في حالة التربة المكونة من الطـين            

  . أو الطين الغريني أو الغرين الطيني،الطين الرمليمن 
على أن يراعـى    , رب مخبرية أو حقلية   يسمح بحساب قيم تحمل التربة من خالل تجا          ٣/٢/٥-٣

  ).SBC 303 ,4.4 ( الفصلتأثير المياه السطحية وفق  متطلبات
 باسـتخدام أو  , يحسب الِحمل المسموح به محورياً أو جانبياً باستخدام معادلة معتمـدة             ٣/٢/٦-٣

 على أال تزيد قوة التحمـل المحوريـة علـى           ،أو طرائق التحليل  , اختبارات التحميل 
  .وذلك بالنسبة لألساسات الوتدية والدعامات, يلو نيوتن ك)٣٦٠(

  

  عمق األساسات وأبعادها   ٣/٣-٣
على أال  , األرض الطبيعية بقدر كاٍف لتحقيق استقرارها      األساسات تحت منسوب     تشيد   ٣/٣/١-٣

,  للتربة الغرينيـة والطينيـة     )م١,٥(و  ,  للتربة غير المتماسكة   )م١,٢( نيقل العمق ع  
وذلك حـسب متانـة التكوينـات الـصخرية     ,  للتربة الصخرية)م١,٢ -م ٠,٦(وبين  

  ).to 5.2.3, SBC 303 5.2.1(مع تحقيق المتطلبات اإلضافية في البنود ، وتماسكها
  .)مم٣٠٠( عن عرض القواعد ال يقل   ٣/٣/٢-٣
أو عند التأسيس علـى تربـة غيـر         , المجاورة للميول تُنفَّـذ قواعد متدرجة للقواعد        ٣/٣/٣-٣

ــس ــذ كــ , تقرةم ــات  لأو تتخ ــق متطلب ــة وف ــات الالزم ــود االحتياط                    البن
)5.2.1, 5.2.2 and 5.2.3, SBC 303( أنظر البند ،)٤-٣(.   

  األحمال التصميمية   ٣/٤-٣
     في البنـد  تصمم األساسات لتتحمل أكبر أثر من تراكيب أحمال التشغيل المسموح بها               ٣/٤/١-٣

معها االجهادات المسموح بها لتحمل التربة ومواد التشييد المختلفة          وتستخدم   )٢/٣-١(
  .ومعادالت التصميم المعتمدة في الكود

 والردميات العلوية عنـد     ، ووزن التربة  ، والقواعد ،األساساتيؤخذ في االعتبار وزن       ٣/٤/٢-٣
  .الدائمحساب الِحـمل 
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  الفـصل           األساسات وفـق متطلبـات     علىيسمح بتخفيض األحمال الحيـة المؤثِّـرة        ٣/٤/٣-٣
)4.8, SBC 301.(  

في حالة تعرض األساسات لعـزوم       سدس بـعد القاعدة     لى الالمركزية ع  يسمح بزيادة    ٣/٤/٤-٣
على أال تتجاوز اإلجهادات القصوى إجهـاد       , أو أحمال غير مركزية في كال الجانبين      

  .تحمـل تربة التأسيس
 الفـصل    باتل حالة وجود أحمال جانبية مع أحمال محورية وفق متطتصمم القواعد في     ٣/٤/٥-٣

)5.5, SBC 303.(  
ص باسـتخدام طرائـق التحليـل       صختمخبير   قيمة الهبوط    يحسب: هبوط األساسات    ٣/٥-٣

على أال تتجاوز القيمة المحـسوبة أصـغر قيمـة وفـق            , مسؤول البناء المعتمدة من   
يستثنى من ذلـك المنـشآت المـصممة    و ,)Tables 5.1 and 5.3, SBC 303( متطلبات

  .مسؤول البناءأو أحمال عالية، بشرط موافقة , لتحمل هبوط كلي كبير
 )٢( وال عـن     ، بالنسبة للمباني الدائمة   )٣( عن معامل األمان    ال يقل :  معاِمل األمان   ٣/٦-٣

  .بالنسبة للمباني المؤقتة
  التصميم المقاوم للزالزل   ٣/٧-٣
 )SBC 301 (وفـق متطلبـات   )D(لة المنشآت المصنفة بفئة التصميم الزلزالي في حا   ٣/٧/١-٣

 ، )SBC 301 ,9.4.2 ( البنـد وفـق متطلبـات   )E أو F (والمشيدة على تربة من النوع
  البنـد  وفـق متطلبـات   تستخدم أعضاء شد للربط بين القواعد المنفصلـة وذلــك          

)5.4.2.2, SBC 303.(  
لتنفَّـذ وفـق     D) أو   (Cضافية الخاصة بالتصميم الزلزالي فئـة        المتطلبات اإل  تُدرس   ٣/٧/٢-٣

  .)Chapter 21, SBC 304( متطلبات
 مـن  )%٧٥(تصمم األساسات بحيث ال يتجاوز عزم االنقالب الناتج عـن الـزالزل           ٣/٧/٣-٣

عند استخدام طريقـة القـوة   ) SBC 301 ,10.9.6(البند متطلبات القيمة المحسوبة وفق 
                              ين الفـــصل متطلبـــات أو تلـــك المحـــسوبة وفـــقاألفقيـــة المكافئـــة

)10.10 and 10.14, SBC 301 (عند استخدام طريقة التحليل النمطي.  
  المواد    ٣/٨-٣
  في الباب الرابـع  الديمومةبناء على اشتراطات    مقاومة الخرسانة في األساسات      تحدد   ٣/٨/١-٣

  :عن القيم التالية تقل الّعلى أ، من هذه االشتراطات
 في األوتاد المغروزة من الخرسانة سابقة اإلجهاد        ٢مم/ ميجا باسكال نيوتن   )٣٥( -١

  .والصب
٢٨( -٢(األساسات المعرضة لالهتزازفي  أو ,سةـ ميجا باسكال في األوتاد المكي.  
  .)٢ و ١(  ميجا باسكال في األساسات غير تلك المذكورة سابقاً في)٢٠( -٣
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  . ميجا باسكال)٤٢٠( نع  إجهاد الخضوع لحديد التسليح قليال    ٣/٨/٢-٣
فـي   )٦( يوماً عن    )٢٨(عند   الحديد إلى مقاومة الخرسانة      نسبة إجهاد خضوع   ال تقل    ٣/٨/٣-٣

   .ة حديديانصفة بقماألوتاد المغلَّ
  الغطاء الخرساني للحديد  ٣/٩-٣
, المصبوبة مباشرة على األرض    الغطاء الخرساني لحديد التسليح في األساسات        قليال     ٣/٩/١-٣

  . في حالة األوتاد المكيـسة)مم٧٠( ال عنو, )مم٧٥(ن عمالصقة لجدران الحفر الأو 
 الغطاء الخرساني لحديد التسليح في األساسات أو الحـوائط المـصبوبة علـى              ال يقل    ٣/٩/٢-٣

يئـة   ببنـاء علـى   عن القيم المحددة  ، وال)مم٤٠(ن ع أو في قوالب  ,فرشة خرسانية 
  .)٧/٥-٤( في البند ،ةالمنشأ

  صب الخرسانة وحمايتها   ٣/١٠-٣
يحظرصب الخرسانة على تربة مغمورة بالماء إال باسـتخدام طريقـة معتمـدة مـن                  ٣/١٠/١-٣

  .مسؤول البناء
 أن حالـة    رأى مسؤول البناء   إذا   ,يسمح بصب خرسانة األساسات مباشرة على التربة         ٣/١٠/٢-٣

 وفـق   نفَّــذ ة خشبية تُ  وعند الحاجة إلى عمل شد    , ة خشبية عمل شد التربة ال تتطلب    
  .)٦-٤(الفصل 

 الزمن الفاصل بين مرحلتين من الصب لمساحتين متجاورتين مـن األساسـات           ال يقل    ٣/١٠/٣-٣
 أو عنـد  ، فواصل التشييد عنـد مراكـز األعمـدة        وتنفذ,  ساعة )٢٤( عنالحصيرية  

  .ها منخفضاًالمقاطع التي يكون إجهاد القص في
  
  المنتشرةتصميم القواعد   ٤-٣
  ).through 5.6, SBC 303 5.1 ( الفصول وتشيد وفق متطلبات،المنتشرةتصمم القواعد    ٤/١-٣
على أن تُشيـد    ,)%١٠ (علىعند التأسيس    على تربة مائلة  قاعدة  ال ميل أسفل    ال يزيد   ٤/٢-٣

تَالقاعدة مر منسوب القاعدة عند سطحها العلويتغييإلى  حاجة كان هناكإذا  ةًجدر.  
 أو بجوارها وفـق متطلبـات  , )%٣٣( على تربة مائلة بميل أكبر من       يسمح بالتأسيس   ٤/٣-٣

  ).through 5.3.5, SBC 303 5.3.1(البنود 
  
  تصميم حوائط األساسات    ٥-٣
فق وو ,اشتراطات الباب الرابع    وفق ) كانت من الخرسانة   نإ(تصمم حوائط األساسات      ٥/١-٣

  . إن كانت من الطوب اشتراطات الباب الخامس
                            تُصمـم الحـوائط المدعومـة جانبيـاً مـن أسـفل ومـن أعلـى والمحـددة فـي                     ٥/٢-٣

)Tables 6.1 through 6.3,  SBC 303( ــات                                     الفـــصولوفـــق متطلبـ
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)6.2 through 6.7, SBC 303.(         
يسمح ببناء أساسات جدارية للحوائط الساترة والركائز؛ لدعم منشآت خفيفة ال يتجاوز               ٥/٣-٣

 لمنـشآت المـا عـدا   وذلك ,  )SBC 303 ,6.8(  الفصل وفق متطلباتدورينارتفاعها 
  D.الواقعة في فئة التصميم الزلزالي 

  
  تصميم الحوائط الساندة  ٦-٣
  .جميع أنواع الحوائط الساندةوتشييد  تصميم علىصل اشتراطات هذا الفتطبق    ٦/١-٣
ــساندة     ٦/٢-٣ ــى الحــوائط ال ــضغط الجــانبي عل ــاتيحــسب ال ــق متطلب ــود  وف                    البن

)7.2.1 through 7.2.6, SBC 303.(  
هـو  ) Table 7.1, SBC 303 (وفـق متطلبـات  يعد مقدار الدوران المعرف والمحدد    ٦/٣-٣

  ). Active and Passive Conditiones (ما يسمىوب لحدوث المقدار المطل
 نفاذية التربة، والتصريف المحيطي للميـاه،       بناء على خواص  تُختار عناصر المقاومة       ٦/٤-٣

  .وحاالت التحميل، وعامل الزمن
٦/٥-٣   ى في التربة التي يجـر     طويلة المدى القصيرة المدى و  التحليل تحت الظروف    ال ىجري 

  .  ليقاوم أسوأ الحالتين؛م الحائطـصميعلى أن  ,جزئي في أثناء التشييدلها تصريف 
تُعامــل  ،  )٣/٢-٣(عند حساب قوة تحمـل التربة للحوائط الـساندة وفـق البنـد                ٦/٦-٣

                الفــصلالحوائـــط كأساســات معرضــة ألحمــال المركزيــة وفــق متطلبــات
)7.3,  SBC 303(.  

وكـذلك   ,النـزالق ل وأالنقالب  ل  تستقر فال تتعرض   على أن لحوائط الساندة    ا تُصمـم   ٦/٧-٣
 الفـصلين                 متطلبـات ، وتكون دراسة االستقرار وفـق        استقرار تربة التأسيس     يراعى

)7.4 and 7.5, SBC 303(.  
ر  بالقـد   سماكة أسفل الحـائط    ون بينما تك  ،)مم٣٠٠( عن سماكة أعلى الحائط     ال تقل    ٦/٨-٣

  . لمقاومة القص دون حديد تسليحالذي يكفي
  
  على شكل حصيرةالتي  ، واألساسات،)المدمجة(تصميم األساسات المركبة    ٧-٣
وأشـكال األساسـات المركَّــبة      , تُضاف قيم معامل رد فعل طبقة األرض الطبيعية          ٧/١-٣

  .)Chapter 2, SBC 303(المذكورة في فحص التربة محتويات تقرير المقترحة إلى 
أو فـي  ,  أثر قابلية طفو األجزاء المغمورة في تقليل معامل األمـان     يؤخذ في االعتبار     ٧/٢-٣

 عند حساب األحمال على القواعد      )كما في حالة الفيضانات   (زيادة الضغط على التربة     
  .المركبة أو على الحصيرة

  خاصة ة اقتراحات  وأي , حسابات ضغط التربة    باعتماد نتائج  مسؤول البناء هو المخول      ٧/٣-٣
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  . العمليات الحسابيةبتبسيط
                 الفــصليحــسب ضــغط التربــة علــى القواعــد المركبــة أو الحــصيرة وفــق    ٧/٤-٣

)8.4, SBC 303(.  
التي علـى شـكل حـصيرة وفـق         األساسات  و, يحسب هبوط األساسات المركَّـبة      ٧/٥-٣

وفي حالة الحصيرة يقدر الهبـوط  , )8.5.1through 8.5.3, SBC 303( البنود متطلبات
وإال فيحـسب بنـاء     , )مم٥٠( إذا كان أقل من      ، من الهبوط الكلي   )%٧٥(بـ   النسبي

  .)Table 8.3, SBC 303 (كما هو مبين في (Kr)على الجساءة النسبية 
                                البنـود  تصمـم القواعد المركبة باستخدام طريقة المقاومة القصوى وفـق متطلبـات             ٧/٦-٣

)8.6.1 through 8.6.4, SBC 303( , واشتراطات البند)١٥/١٠-٤(.  
ــشبكية    ٧/٧-٣ ــستمرة وال ــد الم ــصمـم القواع ــات،ت ــق متطلب ــشيـد وف ــود                      وت  البن

)8.7.1, 8.7.2 and 8.8, SBC 303.(  
٧/٨-٣   ـد وفــق  ، علــى شــكل حــصيرة م القواعــدـتــصمالبنــود                       متطلبــاتوتــشي 

)8.9.1 through 8.9.5, SBC 303.(  
  
  التأسيس على تربة انتفاخية   ٨-٣
تصمـم األساسات والقواعد المشيدة على تربة انتفاخية؛ لتقاوم التفاوتات الناتجة عـن               ٨/١-٣

  البنـود             متطلبـات  ولتمنع انهيار المنشآت المشيـدة عليها وفق     , التغير الحجمي للتربة  
)9.3.1 through 9.3.5  SBC 303(.  

  .ا ال تُخلُّ بصالحية استخدامهحتى ةتُعالَج التشوهات والتشققات التي تحدث في المنشأ   ٨/٢-٣
أو المختِرقة لها؛ لتمنع حركة المبنـى       , تصمـم األساسات الممتدة داخل تربة انتفاخية       ٨/٣-٣

  .إلى أعلى
م األساسات المختِرقة لتربة انتفاخية؛ لتقاوم القوى الواقعة عليها بسبب التغيـر           تصمـ   ٨/٤-٣

  . ويجوز االكتفاء بعزل األساسات عن التربة االنتفاخية.الحجمي للتربة
تلـك  ما لـم تكـن      , يحظر استخدام القواعد المستمرة أو المنفصلة على تربة انتفاخية           ٨/٥-٣

أو تكون المنـشآت  , )Table 9.1, SBC 303(نخفضة وفق التربة ذات احتمالية تمدد م
  . تراعي حركة األساس المتوقعةكيمصمـمة 

٨/٦-٣   فحالبنـدين              ص الموقع قبل تشـييد األساسات وصب الخرسـانة وفـق متطلبـات           ي  
)9.4and 9.5, SBC 303(.  

  
  
  التأسيس على تربة انضغاطية   ٩-٣
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٩/١-٣   ــصم ــات علــ ـت ــضغاطية  م األساس ــة ان ــقى ترب ــاتوف ــود                          متطلب  البن
)10.3.1  through 10.3.3, SBC 303( ، ــات ــا مــن متطلب ــا ينطبــق عليه                وم
)Chapters 5 and 8, SBC 303(،  ــات ــع متطلبـ ــارض مـ ــم يتعـ                     ولـ
)Chapter 10, SBC 303(.  

 في حالة إزالة التربة )and 10.3.1.4 10.3.1.1(البندين متطلبات ب م اإللتزايسمح بعدم    ٩/٢-٣
 على طريقة مسؤول البناء موافقة عند أو ,)SBC 303 ,10.3.2(  البندوفقاالنضغاطية 
 أو فـي حالـة قيـام خبيـر     ,)SBC 303  ,10.3.3(  البنـد وفق متطلباتتثبيت التربة 

  .عن االنضغاط الهبوط الناتج وتقدير ةمتخصص بتصميم المنشأ
وفـق  ذلـك   ، للتشييد المقترحيفحص الموقع قبل صب األساسات؛ للتأكد من مالءمته          ٩/٣-٣

  .)SBC 303  ,9.4 ( البندمتطلبات
  
  التأسيس على تربة سبِخية   ١٠-٣
                   األبـواب والبنـود    تصمـم األساسات المشيـدة على تربة سبخية وفـق متطلبـات             ١٠/١-٣

)11.3.1, 11.3.2, Chapters.5and 8 SBC 303(, متطلبــاتو التــي ال تتعــارض                      
)Chapter 11, SBC 303( ، الفـصل  الواردة فـي على أن تؤخذ االحتياطات الالزمة         
)11.4,  SBC 303(.  

علـى  , لمنشآت الثقيلة تسـتخدم أسـاسـات الحصيرة أو األساسات الوتدية في حالة ا           ١٠/٢-٣
  ).Chapter 8 and Chapters 14 through 17,  SBC 303 (أن تُصمـم وفق متطلبات

١٠/٣-٣   تحت إشـراف خبيـر متخـصص      المنشآت الخفيفة وتشييدها   سمح بتصميم أساسات  ي , 
ة تحـت مـستوى   ـاء مستوى المياه الـسطحي ـ إلبق؛بشرط وجود نظام صرف للمياه 

                                        البنــود وفــق متطلبــاتمــسؤول البنــاء موافقـــة ذلــك بعـــد  و,األساســات
)11.3.2.1 through 11.3.2.3, SBC 303(   

١٠/٤-٣   11.3.1(البنـدين  بعدم االلتزام بمتطلباتسمح يand 11.3.2, SBC 303 ( إزالـة  عند 
على  مسؤول البناء فقةبعد مواأو  ،)SBC 303 ,11.6 (الفصلوفـق ية ـالتربة السبخ

 عنـدما يـصمـم    أو)SBC 303 ,11.7 ( الفـصل وفق متطلبـات عمال تثبيت التربة أ
  .يقاوم الهبوط المتوقَـععلى نحو  ،خبير متخصص ةالمنشأ

   .ية في أعمال الردم حول األساساتـخاستخدام التربة السبيحظر   ١٠/٥-٣
               البنـد  تأثير األمالح والكبريتات وفق متطلبات    تُحمى الخرسانة والتمديدات داخلها من         ١٠/٦-٣

)11.5.1, SBC 303(.  
  

  التصميم لمقاومة األحمال الترددية   ١١-٣
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ة ـ مجموع األحمـال الـساكن     ِلتقاِومال ترددية   ـتصمم األساسات التي تتعرض ألحم      ١١/١-٣
 تتجاوز على أال) through12.4, SBC 303 12.2(  البنودفـق متطلباتكية وـوالدينامي

      ل التربة المسموح بها فـي البنـد       اإلجهادات الناتجة عن جميع األحمال إجهادات تحم       
)٣/٢-٣(.   

 )٠,٠٠١٨( في كال االتجاهين بحديد ال تقل مساحته عـن           الخرسانيةتُسلَّـح القواعد      ١١/٢-٣
  .من المساحة الكلية لمقطع الخرسانة المتعامد مع اتجاه الحديد

  
  تصميم األساسات الوتدية والدعامات   ١٢-٣
فـــي                                     متطلبـــات الـــدعامات وفـــق م األساســـات الوتديـــة ـصمتُـــ  ١٢/١-٣

)Chapter 14, 17.3 and 17.10, SBC 303( ـ عند ق أحـد الـشرطين التـاليين    ـ تحقُّ
 :مسؤول البناءموافقة وب

 هيكليـة خفيفـة الـوزن ال         لمبانٍ )U(أو   )R-3(إذا كان تصنيف اإلشغال هو       -١
  .يتجاوز ارتفاعها دورين

  . لهاإذا كانت التربة المحيطة باألساسات توفر دعماً جانبياً -٢
  أغطية األوتاد   ١٢/٢-٣
ويربط بها جميع العناصـر المتـصلة       , تشيـد أغطية األوتاد من الخرسانة المسلحة        ١٢/٢/١-٣

ة تحتها عند تقـدير مقاومـة األوتـاد لألحمـال           وال يحتسب تحمل الترب   , باألساسات
  .الرأسية

 وتمد األغطيـة  ,داخل األغطية )مم٧٥(ية لألوتاد مسافة ال تقل عن       تمد النهايات العلو    ١٢/٢/٢-٣
  . من الحواف الخارجية لألوتاد)مم١٠٠(مسافة ال تقل عن 

  .ييد األغطيةة لألجزاء العلوية من األوتاد قبل تشزال النهايات الهشَّتُ   ١٢/٢/٣-٣
  معايير تصميم األوتاد   ١٢/٣-٣
، )SBC 303 ,14.5(  الفـصل وفق متطلبـات  لتحقق االستقرار الجانبي ؛تصمم األوتاد   ١٢/٣/١-٣

 وصـالت   تُـصمـم  و وتنفذ بطريقة وترتيب ال يخل بالتكامل اإلنـشائي لألساسـات         
    ).SBC 303 ,14.7 (الفصل توفق متطلباب يالتراك

١٢/٣/٢-٣   الفصول د أحمال الضغط واألحمال الجانبية على األوتاد والدعامات وفق متطلبات         تُحد                     
)14.8 through 14.10, SBC 303 .(تتجاوز أحمـال الـضغط   على أال )كيلـو  ) ٣٦٠

وال تتجـاوز األحمـال   , )SBC 303 ,14.8.2إال إذا تم تحقيق متطلبات البنـد   (نيوتن
عنـد   )مم٢٥(إزاحة جانبية تساوي     الذي يحدث ة اختبار التحميل    الجانبية نصف نتيج  

  . سطح التربةمستوى
 ذة في الهواء أو الماء أو التربة الـسائبة علـى          ـفة المنفَّ ـم األوتاد غير المكتَّ   ـصمتُ   ١٢/٣/٣-٣
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  .اشتراطات الباب الرابع  أنها أعمدة وفقأساس
 )م١,٥( عمق   ثابتة مدعومة جانبياً على   أوتاداً  ماسكة  تُعد األوتاد المغروزة في تربة مت        ١٢/٣/٤-٣

  . من سطح األرض بالنسبة للتربة الطرية)م٣(  وعلى عمق،من سطح األرض
              الفـصل   وتنفـذ وفـق متطلبـات      ،تُصمـم األوتاد والدعامات في المناطق الزلزالية        ١٢/٣/٥-٣

)14.23,  SBC 303(.  
  
  )مغروزةال(األوتاد المدقوقة   ١٣-٣
١٣/١-٣   األوتاد من الخرسانة سابقة الصب  
تُصمـم األوتاد وتصنع من الخرسانة سابقة الـصب باسـتخدام الطرائـق الهندسـية            ١٣/١/١-٣

  .المتعارف عليها لتقاوم جميع اإلجهادات الناتجة عن المعالجة والغرز وأحمال التشغيل
  .) مم٢٠٠( عن الوتدي بعد لمقطع وال يقل أ, تشطف زوايا األوتاد المربعة  ١٣/١/٢-٣
١٣/١/٣-٣   ياع حديد التسليح داخل األوتاد      وزتوزيع مـن   ويربط بكانات من الحديـد أو        ,ا منتظم

    مـس   للخُ )مم٢٥( عندها مقيساً من المركز إلى المركز       األسالك الجانبية ال يقل تباع
 فـي   )مم١٥٠(،   من األطراف  )مم٦٠٠( حتى مسافة    )مم١٠٠(األول عند األطراف،    

 )مـم ٦( من الحديد أو األسالك فال يقل عن  ة أما قطر الكان   ,األطوال الباقية من األوتاد   
 لألوتاد ذات أقطارأكبر مـن      )مم ٨( وعن   ،)مم٤٠٠( لىوتاد ذات أقطار ال تزيد ع     لأل
  . )مم٤٠٠(

 ديمومـة   ر فـي  إجهادات عالية تؤث   إتالفاً أو     ذلك سبب ي الّعلى أ تُعالَج األوتاد وتغرز       ١٣/١/٤-٣
  .األوتاد أو مقاومتها

                          البنـود   وفـق متطلبـات     وغير سابقة اإلجهاد   ،ة سابقة الصب  يتُنفَّـذ األوتاد الخرسان    ١٣/١/٥-٣
)15.1.2.1 through 15.1.2.5, SBC 303.(  

                           البنـــود وفـــق متطلبـــاتتنفَّـــذ األوتـــاد مـــن الحديـــد اإلنــشائي     ١٣/١/٦-٣
)15.2.2 through 15.2.5,  SBC 303(.  

  
  األوتاد من الخرسانة المصبوبة في الموقع   ١٤-٣
   . ميجا باسكال)٢٠ (عن يوماً )٢٨( مقاومة الخرسانة عند ال تقل   ١٤/١-٣
على أن يكون قوام    ,  تكون قابلة للضخ إن صبت بالمضخة      حتىيضبط قوام الخرسانة       ١٤/٢-٣

  . في حالة صبها من خالل مجرى فتحة الوتد)مم١٥٠( و )مم١٠٠(بين الخرسانة 
 يكـون الوتـد علـى    وعلى أن,  يمنع دخول مواد غريبةتصالًمصبا تُصب الخرسانة     ١٤/٣-٣

 وال يسمح بـصبها  , الخرسانة من خالل الماء    تمريرشكل كتلة واحدة متماسكة، ويمنع      
  .ت في مركز فتحة الوتد مثبمباشرة من أعلى الوتد إال من خالل مجرى
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ويوضع في فتحـة الوتـد      , ويربط بالكانات , يركَّب حديد التسليح عندما يكون مطلوباً        ١٤/٤-٣
قب فتغرز  ـذة بالثَ ـسة المنفَّ ـ األوتاد غير المكي   أما . واحدة قبل صب الخرسانة    وحدةً

  .بعد عملية الصب مباشرة
 نة المسلحة المنفَّـذة في مناطق زلزالية وفق متطلبات        حديد تسليح أوتاد الخرسا    يختار   ١٤/٥-٣

  ).and 16.1.2.2, SBC 303 16.1.2.1 (البندين
ــات    ١٤/٦-٣ ــق متطلبـ ــرة وفـ ــدة المكبـ ــاد ذات القاعـ ـــذ األوتـ ــود                              تُنفَّـ  البنـ

)16.2.1 through 16.2.5,  SBC 303.(  
ـــذ    ١٤/٧-٣ ــورة  تُنفَّ ــاد المحف ــسة األوت ــر المكي ــات غي ــق متطلب ــود                                 وف  البن

)16.3.1 through 16.3.5,  SBC 303 .(  
ـــذ    ١٤/٨-٣ ــسة   تُنفَّ ــر المكي ــروزة غي ــاد المغ ــات األوت ــق متطلب ــود                                 وف  البن

)16.4.1 through 16.4.4,  SBC 303 .(  
ـــذ   ١٤/٩-٣ ــاد  تُنفَّـ ــد األوتـ ــسة بالحديـ ــات  المكيـ ــق متطلبـ ــودوفـ                                    البنـ

)16.5.1 through 16.5.4,  SBC 303.(  
 البنـود                         وفـق متطلبـات    األوتاد مـن أنابيـب حديـد مملـوءة بالخرسـانة          تُنفَّـذ     ١٤/١٠-٣

)16.6.1 through 16.6.5,  SBC 303(.  
حفرة في   و ،األوتاد المكيسة من أنبوب مملوء بالخرسانة ممتد إلى طبقة الصخر          تُنفَّـذ   ١٤/١١-٣

 البنـود                         في الـصخر مملـوءة بالخرسـانة وفـق متطلبـات           سة منحوتة ـغير مكي 
)16.7.1 through 16.7.6,  SBC 303.(  

فـق   في هذا الفـصل و     حددةلم األوتاد المركبة من نوعين أو أكثر من األوتاد ا         نفَّـذتُ   ١٤/١٢-٣
   ).through 16.8.5,  SBC 303 16.8.2 ( البنودمتطلبات

  
  )Pier Foundation(أساسات الدعائم    ١٥-٣
ـــذت   ١٥/١-٣ ــا  نفَّـــ ــدعامات بأنواعهـــ ــق  الـــ ــاتلمتطوفـــ                                       بـــ

)Chapter 14 and 17.2 through 17.10, SBC 303(.  
 اً ضعف )١٢( ارتفاعها   تجاوزوال ي , )مم٦٠٠( عنأبعاد مقطع الدعامة المفردة      قل  ال ت    ١٥/٢-٣

  .د أفقيـعأقل بمن 
  
  عزل الرطوبة والعزل المائي   ١٦-٣
تختص اشتراطات هذا الفصل بعزل البالطات والجدران الواقعة تحت سـطح         : المجال  ١٦/١-٣

تطبق علـى   و األرضيةاألرض عن الرطوبة أو عن الماء وكذلك عزل خزانات المياه        
      عزل الجدران واألسقف فـوق سـطح األرض اشـتراطات البـاب الـسادس مـن               
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  .)٢٠٠س .ب.ك(
  عام  ١٦/٢-٣
عن الرطوبة ، في حال ثبت مـن        ) تحت مستوى األرض  (ران  دتعزل البالطات والج    ١٦/٢/١-٣

 أو أمكن الـتحكم فـي منـسوبها بحيـث     سطحيةخالل فحص التربة عدم وجود مياه    
 من اخفض منسوب لهذه العناصر ، وذلك وفق البنـد           )مم١٥٠(سافة ال تقل عن     يبعدم

  .)١٦/٣-٣( والبند )١٦/٢/٥-٣(
عن الماء في حال ثبت من خـالل        ) تحت مستوى األرض  (تعزل البالطات والجدران      ١٦/٢/٢-٣

فحص التربة احتمال تعرضها لضغط هيدروستاتيكي مع عدم وجـود نظـام صـرف     
  .)١٦/٤-٣( والبند )١٦/٢/٥-٣( وفق البند  وذلكالسطحيةللمياه 

  ).SBC 303 , 13.4(يصمم نظام صرف المياه تحت مسنوى األرض وفق الفصل   ١٦/٢/٣-٣
تختار مواد العزل وتركب كما هو محدد في هذا الفصل ما لم يقرر مـسؤول البنـاء                   ١٦/٢/٤-٣

  . ذلكفخال
  تحضير أوجه البالطات والجدران قبل العزل   ١٦/٢/٥-٣
مم تحـت منـسوب     ٥تقص جميع األسالك والقضبان غير المستمرة لعمق ال يقل عن             ١٦/٢/٥/١-٣

  .سطح البالطة ثم تغطى بالمالط وتنعم
تجهز أوجه الجدران قبل عزلها سواء كانت من الخرسانة أو من الطوب بحيث تكون                ١٦/٢/٥/٢-٣

بطبقة من المونـه     السائبة وذلك بطالئها     والجزيئاتنظيفة وناعمة وخالية من الزيوت      
  .)مم١٠(األسمنتية ال تقل سمكاتها عن 

  .تحدد وتجهز أماكن اإلختراقات الميكانيكية والصحية قبل تطبيق مادة العزل  ١٦/٢/٥/٣-٣
  عزل الرطوبة  ١٦/٣-٣
) Polyethylene(تعزل البالطات عن الرطوبة باستخدام طبقة من البوليثلين         : البالطات  ١٦/٣/١-٣

 وتركب بين أسفل البالطة وفرشة األساس المعدة وفق         )مم٠,١٥( ال تقل سماكتها عن   
  .)مم١٥٠(وبتراكب ال يقل عن ) SBC 303 ,13.4.1(البند 

) األسـفلت (لها بطبقة من البيتـومين       تعزل الجدران بطالء الوجه الخارجي    : الجدران   ١٦/٣/٢-٣
وق مـستوى  وتمتد من أعلى األساس إلى ما ف) SBC 303 ,13.2.2(محضرة وفق البند 

  .األرض
   المائيالعزل  ١٦/٤-٣
تكون البالطات المراد عزلها من الخرسانة ومصممة ومنفذة بحيث تقـاوم           : البالطات  ١٦/٤/١-٣

  الضغط الهيدروستاتيكي وأي أحمال أخرى تؤثر عليهـا ويـتم العـزل وفـق البنـد                
)13.3.1, SBC 303.(  

   الجدران  ١٦/٤/٢-٣
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 عزلها من الخرسانة أو من الطوب ومـصممة بحيـث تقـاوم             تكون الجدران المراد    ١٦/٤/٢/١-٣
الضغط الهيدروستاتيكي وأي أحمال أخرى تؤثر عليها وتكون مواد العـزل وطريقـة             

  ).SBC 303 ,13.3.2(تركيبها وفق البند 
 مـن   )مم٣٠٠(تطبق مواد العزل ابتداء من أسفل الحائط وتمتد إلى مسافة ال تقل عن                ١٦/٤/٢/٢-٣

         توقع للمياه الجوفية على أن يعزل باقي الجدار عن الرطوبة وفق البند           أعلى منسوب م  
)١٦/٣/٢-٣(.  

            األرضـية وفـق الفـصل       الميـاه تصمم وتنفـذ خزانـات      : خزانات المياه األرضية    ١٦/٥-٣
)13.5, SBC 303 (مع تحقيق االشتراطات التالية:  
  .ا فيها وجه سقف الخزانتعزل جميع أوجه الخزان الداخلية عن الماء بم -١
تمديدات المجاري أو المياه غير الصالحة للـشرب فـوق الخزانـات            عمل  يمنع   -٢

  .األرضية
  .ح بالقيام بأعمال الصيانة والتنظيفمفر للخزان غطاء مقاوم للماء وبسعة تسوي -٣
تثبت خزانات المياه األرضية الواقعة في مناطق معرضة للفيضانات بشكل يمنـع             -٤

 التـصميمي  بسبب الضغط الهيدروستايتيكي وذلك عند الحمـل         الطفو أو الحركة  
  .للفيضان
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  الباب الرابع
  المنشآت الخرسانية

  عام  ١-٤
 هذا الباب بتصميم وتشييد المنشآت الخرسانية وتصميم اشتراطاتتختص  :المجال  ١/١-٤

  .)SBC 304 C( هوشروحات )SBC 304(  متطلباتوفقالخرسانة وخواص موادها 
fc (االنضغاطمقاومة   ١/٢-٤

عرفة في  للخرسانة اإلنشائية الماالنضغاط ال تقل مقاومة :)'
   . ميجا باسكال)٢٠(عن ) ٥/١-٤(البند 

 من هذه )٩/٦-١(تحدد فئة التصميم المقاوم للزالزل وفق البند : الزالزل مقاومة  ١/٣-٤
التي تتطلب  للمباني )SBC 304 ,1.1.8.1( ويطبق عليها متطلبات البند االشتراطات

 باني التي تتطلب كفاءةللم )SBC 304 ,1.1.8.2( ومتطلبات البند عاديةزلزالية كفاءة 
  .زلزالية متوسطة وعالية

  وثائق التشييد  ١/٤-٤
 من الخرسانة مبنى الرسومات والتفاصيل التصميمية والمواصفات لكل عتمدتُ  ١/٤/١-٤

وتوضح هذه الرسومات والتفاصيل .  مهندس إنشائي مصرح لهمناإلنشائية 
  -:والمواصفات المعلومات التالية

 .التصميمفي  ة الكود وملحقاته المستخدمةيخ نسخاسم وتار  )أ ( 

 .األحمال الحية واألحمال األخرى المستخدمة في التصميم  )ب (

  والتي تم بناءالتشييد المختلفةراحل عند مالمطلوبة لخرسانة ا انضغاط مقاومة  )ج( 
 .منشأ تصميم كل جزء من العليها

 .المستخدم في التصميم حديد التسليح )Grade (ةدرجأو المحددة مقاومة ال  )د( 

 .حديد التسليح والمثبتاتتفاصيل ء اإلنشائية و األعضاأماكن وأبعاد )هـ(

 .سماكة الغطاء الخرساني لكل عضو من األعضاء اإلنشائية  )و( 

 اإلنكماش الالزمة لمراعاة التغير في األبعاد الناتج عن الزحف واالشتراطات  )ز( 
 .والحرارة

 .جهاداإلق مقدار وأماكن قوى سب  )ح( 

 ).Lap Splices(الوصالت التراكبية  طول التثبيت للحديد وموضع وطول  )ط( 

 .نوع وموضع وصالت الحديد الملحمة والميكانيكية  )ي( 

 لخرسانة غير المسلحة لعزل الفواصل و أ إلضعافاتفاصيل وأماكن فواصل   )ك( 
 .)٢٢/٣-٤(  البندفيالمحددة 

 . الخرسانة في وقت الشد الالحقطانضغا لمقاومة األدنىالحد   )ل( 



 المنشات الخرسانية

 ٤/٢    هـ١٤٢٨                ٣٠٠س .ب.ك

  .المراحل المتتابعة لتنفيذ عملية الشد الالحق  )م( 
إيضاح ما إذا كانت البالطة على األرضية مصممة كبالطة إنشائية وفق   )ن( 

  ).٢١/٩/٣/٤-٤( اشتراطات البند
ف يرفق مل برامج الحاسب اآللي استخداموفي حال . رفق ملف الحسابات اإلنشائيةي  ١/٤/٢-٤

  . بالحاسب اآلليالمعدةات ومدخالت المستخدم والمخرجات فتراض االيحتوي على
 الباب وفق الخرسانة إنتاجالخرسانية وعمليات المنشآت  علىيتم التفتيش  :التفتيش  ١/٥-٤

  .الثاني من هذه االشتراطات
  
  اتالتعريف  ٢-٤
للمزيد من التعاريف  و،ها كل منالتعاريف الموضحة أمامالتالية لمصطلحات ل يكون  ٢/١-٤

  :)Chapter 2, SBC 304( ىيمكن الرجوع إل
أي الماء ( مواد من غير مكونات الخرسانة األساسية :)Admixture(اإلضافات   ٢/١/١-٤

تضاف للخرسانة قبل أو خالل عملية الخلط لتعديل )  المائياإلسمنتوالركام و
  .خواصها

 الرمل والزلط والحبيبات الناتجة عن تكسير  مادة حبيبية مثل:)Aggregates(الركام   ٢/١/٢-٤
 لتكوين خرسانة أسمنتية اإلسمنتالحجر أو خبث حديد فرن االنصهار تستعمل مع 

  .أو مونة
 . وهو سائب جاف)٣م/مكج ١١٠٠( لىه ع وزنام ال يزيد رك:الركام خفيف الوزن   ٢/١/٣-٤

، لها قدرة على )٣-٤(  مواد، حسب ما تم تحديده في الفصل:يةاإلسمنتالمواد   ٢/١/٤-٤
 البورتالندي اإلسمنتالتماسك عند استخدامها في الخرسانة، إما بمفردها مثل 

 مضافاً لها اإلسمنت التمددي أو هذه األنواع من اإلسمنت المائي المخلط واإلسمنتو
الرماد المتطاير أو المواد البوزوالنية الطبيعية األخرى سواء الخام أو الكلسية أو 

  .اد السليكا أو مسحوق حبيبات خبث حديد فرن االنصهارمسحوق رم
 والركام ، آخرسمنت هيدروليكيإ البورتالندي أو أي اإلسمنت خليط من :الخرسانة   ٢/١/٥-٤

  . مع أو بدون اإلضافات،الناعم والركام الخشن والماء
fc( المحددة للخرسانة نضغاطمقاومة اإل  ٢/١/٦-٤

مستخدمة  الخرسانة الانضغاط مقاومة :) '
 )مم٣٠٠×١٥٠( أبعادية بأسطوان اختبار  عيناتباستخدامفي التصميم ويتم تقديرها 

  .، وتقاس بوحدات الميجا باسكال)٥-٤( الفصل اشتراطات وفق
 بأداة في شر أو خُدد أو نُ فاصل تكون: )Contraction Joint (فاصل اإلضعاف  ٢/١/٧-٤

ع التشققات ق موال اإلضعاففاص مينظ و. مستوى ضعفإلحداثخرسانة إنشائية 
  .الناتجة عن التغير في األبعاد لألجزاء المختلفة من المنشأ
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  .)١٢-٤( أنظر الفصل : )Development Length (متداداالطول   ٢/١/٨-٤
خرسانة  من الةجاور أو فجوة بين أجزاء مت فاصل: )Isolation Joint(فاصل العزل   ٢/١/٩-٤

في مواقع ال تؤثر على مصمم ليكون ) الرأسيمستوى ال فيكون ي غالباً ما(اإلنشائية 
 تكون وتحد من اتجاهات ة بحركة نسبية في ثالث العزل فواصل تسمح.أداء المنشأ

  .حديد التسليحمن خاللها مر ست وال ي، الخرسانةمن أخرىالتشققات في أماكن 
 غير المدعم اعهارتف معرض للضغط ال تزيد نسبة رأسي عضو : )Pedestal (القائم  ٢/١/١٠-٤

  . ثالثةلى متوسط أقل األبعاد العرضية عىإل
  خرسانة إنشائية غير مسلحة أو مسلحة بكمية من:) Plain(الخرسانة غير المسلحة   ٢/١/١١-٤

  . المحدد للخرسانة المسلحةحديد التسليح أقل من الحد األدنى
 صبه في مكان آخر غير  عنصر من الخرسانة اإلنشائية تم: سابقة الصبالخرسانة   ٢/١/١٢-٤

 .منشأموضعه النهائي في ال

 عليهاداخلية  ضغط تاجهادا خرسانة إنشائية سبق تطبيق : جهاداإلة سابقالخرسانة   ٢/١/١٣-٤
  . الشد المتوقعة في الخرسانة نتيجة األحمالتاجهادالتقليل 

 حديد التسليح شد فيال إجهاديطبق فيها  طريقة : )Post Tensioning (قالالحالشد   ٢/١/١٤-٤
  . بعد تصلب الخرسانةأو الكابالت

أو شد في حديد التسليح ال إجهاد يطبق فيها طريقة :) Pretensioning(بق االشد الس  ٢/١/١٥-٤
  .قبل صب الخرسانةالكابالت 

 أو غير سابق جهاداإلحديد سابق ب خرسانة إنشائية مسلحة :الخرسانة المسلحة   ٢/١/١٦-٤
  .)٢١-٤ ى إل١-٤( في الفصول المطلوبة عن الحدود الدنيا ال تقلبكمية  جهاداإل

  .)SBC 304 ,3.5(  مواد تسليح تتطابق مع ما ورد في الفصل–التسليح   ٢/١/١٧-٤
 كل خرسانة تستخدم ألغراض إنشائية سواء كانت مسلحة أو :الخرسانة اإلنشائية   ٢/١/١٨-٤

  .غير مسلحة
 الذي صمم من عنده الغرض أداء علىالمنشأ قدرة  خاصية :) Durability(الديمومة   ٢/١/١٩-٤

  .يفتراضخالل عمره اال
  . مقاومة التشكلعلىالقدرة  :) Stiffness (الجساءة  ٢/١/٢٠-٤
  
  ات والموادختبارالمواصفات القياسية لال  ٣-٤
ات على أي مواد تستخدم اختبار إجراء طلب المشرف  للمهندس:ات المواداختبار  ٣/١-٤

ات طبقا اإلختبار وتكون .مطابقتها لوثائق المشروع لتأكد منخرسانة لفي التشييد بال
 يحفظ أن على. )SBC 304 ,3.8(  الفصل متطلبات فيالواردةات القياسية ختبارلال

  . سنوات بعد انتهاء المشروع٥ات لمدة اإلختباركامل سجل 
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 األمريكية/ السعوديةلمواصفات القياسيةل المطابق اإلسمنت يستخدم :اإلسمنت  ٣/٢-٤
            المخلطالهيدروليكي سمنت أو لإل) SASO/ASTM C 150(لألسمنت البورتالندي 

)SASO/ASTM C 595M (التمددي الهيدروليكيسمنت أو لإل                  
)SASO/ASTM C 895(.   

  القياسيةةالمطابـق للمواصفـأو الحصى   يستـخدم الركام:الركام  ٣/٣-٤
أو الحصى خفيف  )SASO/ASTM C 33 ( لحصى الخرسانةريكيةاألم/السعودية

 للخرسانة اإلنشائيةاألمريكية /السعودية  القياسيةة المطابـق للمواصفـالوزن
)SASO/ASTM C 330( . عن ركام الخشن األكبر للسمياإل المقاسال يزيد )1

5
( 

1(الب الصب أو و قأقل بعد بين جوانب
3

3( أو  البالطةاكةمس )
4

  أقل مسافة صافيه)
  . أو مجاري كابالت الشدبين أسياخ التسليح

يحتوي على كميات ضارة   يستخدم لخلط أو معالجة الخرسانة ماء نظيف ال:الماء  ٣/٤-٤
 أي مواد من الزيوت أو األحماض أو القلويات أو األمالح أو المواد العضوية أو

) غير ماء الشرب(كما يمكن استخدام ماء . أخرى تضر بالخرسانة أو حديد التسليح
  .)SBC 304 ,3.4.3( حقق متطلبات البند إذالخلط أو معالجة الخرسانة 

  حديد التسليح  ٣/٥-٤
 حديد التسليح األملس إال في باستخداممح يس الونتوءات ال وحديد التسليح ذيستخدم   ٣/٥/١-٤

 جهاداإلأو كحديد سابق  )SBC 304 ,3.5.4( البند  متطلباتح الحلزوني وفقالتسلي
  .)SBC 304 ,3.5.5( البند  متطلباتوفق

 وعند الحاجة .عالي المقاومة اللحام في وصالت حديد التسليح باستخدامال يوصى   ٣/٥/٢-٤
  .)R3.5.2, SBC 304C(لعمل اللحام يرجع إلي البند 

لمواصفات لحديد اإلنشائي ومواسير ومجاري الحديد المطابق  الباستخداميسمح   ٣/٥/٣-٤
  .)SBC 304 ,3.5( الفصل  متطلباتالقياسية الواردة في

تطبق ) MPa 420( على) fy(ذا زادت مقاومة خضوع حديد التسليح ذي النتوءات إ  ٣/٥/٤-٤
  .)SBC 304 ,3.5.3.2(متطلبات البند 

م اإلضافات في الخرسانة لموافقة   يخضع استخدا:)Admixtures(اإلضافات   ٣/٦-٤
لمواصفات القياسية ل تكون هذه اإلضافات مطابقة أن على. المهندس المشرف

  .)SBC 304 ,3.6( الفصل  متطلبات فيالواردة
 بطريقة تمنع تلفها مع الزمن والحصىية اإلسمنتيتم تخزين المواد  :تخزين المواد  ٣/٧-٤

  .أو تأثرها بمواد خارجية
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  )Durability ( الديمومةاتاشتراط  ٤-٤
ية والمحددة في اإلسمنتتحسب نسبة الماء للمواد  :يةاإلسمنتنسبة الماء للمواد   ٤/١-٤

 اإلسمنت وزن باستخدام )Table 4.3.1 and Table 4.3.2, SBC 304( الجدولين
                             األمريكية/ السعوديةالمطابق للمواصفات القياسية

)SASO/ASTM C 150, C 595M or C 845 ( مضافاً إليه وزن الرماد المتطاير أو
 األمريكية/ السعودية القياسيةة للمواصفةالمواد البوزوالنية األخرى المطابق

)SASO/ASTM C 618 (القياسية ةأو خبث الحديد المطابق للمواصف 
بق المطارماد السليكا  أو مسحوق )SASO/ASTM C 989(األمريكية /السعودية
   .إذا استخدمت) SASO/ASTM C 1240 (األمريكية/السعوديةة للمواصف

الخرسانة المعرضة لتربة أو مياه  على )٤/١-٤(الجدول  طبقي :التعرض للكبريتات  ٤/٢-٤
ية وكمية المواد اإلسمنتفيما يتعلق بنسبة الماء للمواد محتوية على الكبريتات 

   . المستخدماإلسمنتونوع  نضغاطية ومقاومة االاإلسمنت
  محتوية على الكبريتاتالمياه اللتربة أو ل الخرسانة المعرضة متطلبات – )٤/١-٤(جدول 

  

التعرض 
  للكبريتات

كمية 
) SO4(الكبريتات

في التربة القابلة 
للذوبان في الماء  

نسبة مئوية من (
  ) الوزن

) SO4(كمية الكبريتات 
 ppmفي الماء، 

  نوع اإلسمنت

الحد األعلى 
ن لنسبة وز

الماء إلى وزن 
المواد 
  اإلسمنتية

الحد األدنى 
لكمية المواد 

  kg/m3اإلسمنتية

الحد األدنى 
fcلـ 

',   
MPa 

  -  -  -  -  ٠>SO4≥١٥٠  ٠,٠٠>SO4≥٠,١٠  غير مؤثر
  ٢٨  ٣٣٠  ٠,٥٠ II  ١٥٠>SO4≥١٥٠٠  ٠,١٠>SO4≥٠,٢٠  معتدل
  ٣٠  ٣٥٠  ٠,٤٥ V  ١٥٠٠>SO4≥١٠,٠٠٠  ٠,٢٠≥SO4≥٢,٠٠  +شديد

 <١٠,٠٠٠SO4  <٢,٠٠SO4  +شديد جداً 

V 
وإضافة المواد 

 ++البوزوالنية
٣٠  ٣٥٠  ٠,٤٥  

  .توفر حماية إضافية مثل إستخدام أغطية العزل المناسبة إذا كانت أيونات الكبريت مصحوبة بأيونات المغنسيوم+ 
  تالتي تُحسن مقاومة الكبريتا SASO/ASTMتستخدم المواد البوزوالنية المطابقة للمواصفات القياسية ++ 

  

     حماية حديد التسليح من الصدأ  ٤/٣-٤
 القابلة - تركيز أيونات الكلورايدال يتجاوز ،لحماية حديد تسليح الخرسانة من الصدأ  ٤/٣/١-٤

  يوماً حدود الجدول)٤٢ إلى ٢٨( في الخرسانة الصلبة عند عمر -الماءفي للذوبان 
)٤/٢-٤(.  
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  ورايد لحماية حديد التسليح من الصدأ الحد األعلى لمحتوى أيونات الكل– )٤/٢-٤(جدول 
  

 في - القابلة للذوبان في الماء-)-Cl(الحد األعلى أليونات الكلورايد   نوع العضو
  )*نسبة مئوية من وزن اإلسمنت(الخرسانة، 

 ٠,٠٦  خرسانة سابقة اإلجهاد

  ٠,١٥  خرسانة مسلحة معرضة للكلورايد

  ١,٠٠  خرسانة مسلحة جافة أو محمية من الرطوبة

 ٠,٣٠  خرسانة مسلحة أخرى

  SASO/ASTM C 1218یحدد وفق *
  

 أو السطحية الخرسانة المسلحة المعرضة للكلورايد من التربة أو المياه علىيطبق   ٤/٣/٢-٤
 وذلك فيما يتعلق )٤/٣-٤( جدولال حدود أخرى  مصادرأو أيمياه البحر أو الرذاذ 
 ومقاومة اإلسمنتية ونوع سمنتاإلية وكمية المواد اإلسمنتبنسبة الماء للمواد 

         البندفقو  الغطاء الخرساني لحديد التسليحاشتراطات باإلضافة إلى نضغاطاال
)٧/٥-٤(.  

  محتوية على الكلورايدالمياه اللتربة أو ل الخرسانة المعرضة متطلبات –)٤/٣-٤(جدول 
  

التعرض 
  كلورايدلل

النسبة المئوية 
  )-Cl(للكلورايد

بان في  القابلة للذو-
    في التربة-الماء

  )-Cl(كمية الكلورايد 
 ppmفي الماء، 

  نوع اإلسمنت

الحد األعلى 
لنسبة وزن 

الماء إلى وزن 
المواد 
  اإلسمنتية

الحد األدنى 
لكمية المواد 
اإلسمنتية 

kg/m3  

الحد األدنى 
fcلـ 

', MPa 

  -  -  -  -  ٥٠٠إلى   ٠,٠٥إلى   غير مؤثر
  ٢٨ ٣٣٠ ٠,٥٠ -  ٢,٠٠٠ إلى ٥٠٠  ٠,١ إلى ٠,٠٥  معتدل
  ٣٠ ٣٥٠  ٠,٤٥ I  ١٠,٠٠٠ إلى ٢,٠٠٠  ٠,٥ إلى ٠,١  +شديد

  ١٠,٠٠٠أكثر من   ٠,٥أكثر من   +شديد جداً 
I 

وإضافة المواد 
 +البوزوالنية

٣٥  ٣٧٠  ٠,٤٠  

  .تستخدم المواد البوزوالنية المطابقة للمواصفات القياسية    + 
  

في هذه الحالة يتم اختيار أقل قيمة  :دالتعرض للكبريتات و الكلورايد في آٍن واح  ٤/٤-٤
   ٤/١-٤( الجدولين ية فياإلسمنتيمكن تطبيقها للحد األقصى لنسبة الماء للمواد 

.  الجدولين السابقينوفقية اإلسمنتوأعلى قيمة للحد األدنى لكمية المواد  )٤/٣-٤و
'( قيمة لـ علىوتؤخذ أ

cf(  كما يستخدم نوع الجودة،كم في التحالتي تحقق غرض 
  .)٤/١-٤(  الجدولوفق المطلوب اإلسمنت

 ةيبخلتربة س المنشآت الخرسانية المعرضة على يطبق :ةيخب لتربة سالتعرض  ٤/٥-٤
 أن على. )٤/٣-٤(  الجدولوفقأليونات الكلورايد  التعرض القاسي جداً متطلبات

كما تستخدم السبل . )0.35( تجاوز يية بما الاإلسمنتتؤخذ نسبة الماء إلى المواد 
 استخدامأو ) Tanking(مثل التغليف  المعرضة للسبخة عضاءالمناسبة لحماية األ
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، وتطبق اشتراطات )Epoxy-based coating(أغطية من المواد شديدة اللصق 
  .)١٠-٣( الفصل

 مواد دامباستختتم حماية المنشآت الخرسانية المعرضة لألمالح  :التعرض لألمالح  ٤/٦-٤
  .عزل مناسبة ومقبولة من المهندس المشرف

  
   وطرق الخلط والصبالخرسانةجودة   ٥-٤

المطلوبة وفق  نضغاطاال مقاومة حققتحدد نسب مكونات الخرسانة بحيث ت :عام  ٥/١-٤
حد يو. )٤-٤( الفصل قفو الديمومة اشتراطاتو )SBC 304 ,5.3.2( البندمتطلبات 

'( انضغاط أقل من  خرسانة ذات مقاومةإنتاجمن 
cf(  متطلبات قيحقتمن خالل 

' (نضغاطال تقل مقاومة اال .)SBC 304 ,5.6.3.3 ( البند
cf(اختبار أساس عينات على 

 )٢٠(ن  ع)SBC 304 ,5.6.3( البند وفقمجهزة ومعالجة ) مم١٥٠x٣٠٠ (يةأسطوان
  .ميجا باسكال

  متطلباتوفقتحدد نسب المواد المكونة للخرسانة  :اختيار نسب مكونات الخرسانة  ٥/٢-٤
  :حقق بحيث ت)٤-٤(الفصل  واشتراطات )or 5.4, SBC 304 5.3( ينالفصل

لخرسانة مباشرة ا تساعد على وصول وتماسك) Workability (تشغيلية  )أ ( 
ل حبيبي للركام ألماكنها في القوالب وحول حديد التسليح بدون حدوث انفصا

  .أو نزف زائد للماء تحت ظروف الصب المتبعة
  .)٤-٤( الفصل  اشتراطاتوفقلظروف الخاصة امقاومة   )ب (
  .)SBC 304 ,5.6(الفصل  وفق المقاومة اختبارمتطلبات   )ج (

تحديد نسب مكونات الخرسانة بناء على الخبرة العملية أو الخلطات التجريبية أو   ٥/٣-٤
  كليهما

 ، الخرسانة في مصنع إنتاج الخرسانةانضغاط مقاومة ختبارعند وجود سجالت ال  ٥/٣/١-٤
 ومتوسط المقاومة المطلوبة )Standard Deviation(معيار اإلنحراف القياسي يحدد 
  . الترتيبعلى )and 5.3.2, SBC 304 5.3.1 ( البنود متطلباتوفق

 يتم تحديد ،)SBC 304 ,5.3(الفصل تحقق متطلبات سجالت في حالة عدم توفر   ٥/٣/٢-٤
 بعد موافقة المهندس أخرى خبرات أو معلومات علىنسب مكونات الخرسانة بناء 

'( المطلوبة نضغاطمقاومة االمتوسط قل ي أال على ،المشرف
crf( عن 

)8 5 MPa'
cf  لباسكاجا  مي)٣٥( المحددة نضغاطمقاومة االال تتجاوز  عندما )+.

 عند تحديد نسب مكونات ى يراعكما. )SBC 304 ,5.4(الفصل   متطلباتوفقوذلك 
ومعايير ) ٤-٤(الفصل   في الديمومةشتراطاتالها ؤالخرسانة بهذه الطريقة استيفا

   ).SBC 304 ,5.6 ( وفق متطلبات الفصلنضغاط مقاومة االاختبار
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أثناء عن الخرسانة ) SBC 304 ,5.3(فصل المطلوبة في التوفر المعلومات ت عندما  ٥/٣/٣-٤
'( المطلوبة نضغاطمقاومة االالفرق بين متوسط يسمح بتخفيض التشييد، عملية 

crf  (
'(المحددة  نضغاطمقاومة االو

cf( الفصل  متطلباتبما يحقق )5.5, SBC 304(.  
  تقييم وقبول الخرسانة  ٥/٤-٤
على ات اإلختبارنفذ هذه  وي)٥/٤/٥-٤ ى إل٥/٤/٢-٤( البنود وفقتختبر الخرسانة   ٥/٤/١-٤

 كما يقوم ،ات الموقعاختبارفنيون مؤهلون في الخرسانة اللدنة في موقع العمل 
وينفذ فنيون مؤهلون . هؤالء الفنيون بتحضير العينات المطلوب معالجتها في الموقع

ات المعمل المطلوبة مثل أخذ العينات المطلوب باراختات المعمل جميع اختبارفي 
 عند سجيل درجة حرارة الخرسانة اللدنة تىها في المعمل باإلضافة إلاختبار

  .ات المقاومةختبارتحضير العينات ال
  اإلختبار مقاومة الخرسانة وإعداد عينات اختبارمعدالت تكرار   ٥/٤/٢-٤
' (ضغاطنات مقاومة االاختبارتؤخذ عينات   ٥/٤/٢/١-٤

cf ( الخرسانة صنف من أصناف لكل
 لكل  واحدةمرة، وال عن  بمعدل ال يقل عن مرة واحدة يومياً في الموقعالمستخدمة

ة يسطحالمساحة من ال )٢م٥٠٠( لكل  واحدة مرةوال عن ،خرسانةمن ال )٣م١٢٠(
  .والجدرانلبالطات ل

معدالت تكرار ات لتحقيق اختبارال يوٍفر خمسة رسانة إذا كان الحجم الكلي للخ  ٥/٤/٢/٢-٤
 من اإلختبارفتؤخذ عينات ، )٥/٤/٢/١-٤(بند وفق ال مقاومة الخرسانة اختبار
لكل صنف من أصناف الخرسانة  عشوائياً اختيارهايتم ) على األقل (خلطات خمس

  .خمسةأقل من كان عدد الخلطات أو من كل خلطة إذا 
 من نفس اختبار تيسطوان الواحد للمقاومة هو المتوسط الحسابي إلختباراإليعتبر   ٥/٤/٢/٣-٤

محدد ي عمر آخر أ أو اً يوم)٢٨( عند عمر اإلختبار اهعليالعينة الخرسانية أجري 
  .في وثائق المشروع

  في المعملالمعالجة  اإلختبارعينات   ٥/٤/٣-٤
 األمريكية/ة القياسية السعودية المواصفوفق نضغاط مقاومة االاختبارتؤخذ عينات   ٥/٤/٣/١-٤

)SASO/ASTM C172(المواصفة  وفقات وتعالج في المعمل سطوانتعد اإل و
المواصفة القياسية  وفق وتختبر )SASO/ASTM C31(األمريكية /القياسية السعودية

  .)SASO/ASTM C39(األمريكية /السعودية
صنف من  ألي نضغاطاالومة  تعتبر مستويات مقا:مستویات المقاومة المقبولة  ٥/٤/٣/٢-٤

  -:نان التالياط الشرالخرسانة المستخدمة في البناء مقبولة إذا توفرأصناف 
 الواحد هو المتوسط الحسابي اإلختبار (اتاختبار ةكل متوسط حسابي لثالث  )أ ( 

'(ال يقل عن ) ألسطوانتين مأخوذتين من نفس العينة الخرسانية
cf(.  
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'( المفرد عن اإلختبارال تقل قيمة   )ب( 
cf  ( بأكثر من)عندما  ل ميجا باسكا)٣,٥

'(تكون 
cf  ( المطلوبة)0( أو أقل أو بأكثر من ل ميجا باسكا)٣٥ 10 '

c. f( عندما 
'(تكون 

cf(ر من  المطلوبة أكث)ل ميجا باسكا)٣٥.  
 تؤخذ الخطوات الالزمة )٥/٤/٣/٢-٤(في حالة عدم تحقق أي من شرطي البند   ٥/٤/٣/٣-٤

كما تطبق متطلبات البند          .  الالحقةاتختبارلاللزيادة متوسط المقاومة 
)5.6.5, SBC 304( إذا لم يتحقق الشرط )٥/٤/٣/٢-٤(من البند ) ب(.  

  الموقعفي المعالجة  اراإلختبعينات   ٥/٤/٤-٤
          البند  اشتراطاتق وفتؤخذ عينات للمعالجة في الموقع ،عند طلب المهندس المشرف  ٥/٤/٤/١-٤

)٥/٤/٤/٢-٤(.  
في نفس الوقت ومن نفس في الموقع  نضغاطاال مقاومة اختبارتؤخذ عينات   ٥/٤/٤/٢-٤

 المطلوب اتسطواناإلوتعد . المعملفي  اإلختبارعينات منها ؤخذ ت الخلطات التي
 األمريكية/ المواصفة القياسية السعودية تعالج وفقثممعالجتها في الموقع ومن 

)SASO/ASTM C31(األمريكية/ المواصفة القياسية السعودية وتختبر وفق 
)SASO/ASTM C39(.  

'( نضغاطاال مقاومة نقصتإذا   ٥/٤/٤/٣-٤
cf (ة المعالجة في الموقع عن  الخرسانياتسطوانلإل

لتحديد   عينعند العمر الم – من مقاومة رفيقاتها المعالجة في المعمل )%٨٥(
)'

cf(–  ن طرق حماية ومعالجة الخرسانةيتحسفيلزم.  
'( الخرسانية المعالجة في الموقع عن اتسطواناإلذا زادت مقاومة إ  ٥/٤/٤/٤-٤

cf( بأكثر من 
  .)٥/٤/٤/٣-٤(اشتراط البند طبق ي فال لباسكا ميجا )٣,٥(

         تطبق متطلبات البنود: المنخفضةنضغاطاإل نتائج مقاومة منتحقق ال  ٥/٤/٥-٤
)5.6.5.1 through 5.6.5.5, SBC 304(ال زالت تحقق  المنشأ مقاومة  للتأكد من أن

  .اشتراطات ومتطلبات الكود
 قبل عملية صب الخرسانة تنظف معدات الخلط :ير معدات وأماكن الصبتحض  ٥/٥-٤

 أي أنقاض أو مياه راكدة كما يراعي خلو أسياخ بإزالةالصب وذلك وقوالب والنقل 
وتزال أي طبقة سطحية أو .  الضارةالعوالقحديد التسليح من األتربة والزيوت و

 وفق متصلبة خرىأ طبقة خرسانية علىمواد غير ثابتة عند صب الخرسانة 
  .)SBC 304 ,5.7 ( الفصلمتطلبات

   خلط ونقل وصب الخرسانة  ٥/٦-٤
خرسانة متجانسة، ثم يفرغ الخالط بالكامل قبل ال تجعلخلط الخرسانة بطريقة ت  ٥/٦/١-٤

 المواصفات القياسية وتخلط الخرسانة الجاهزة بما يتوافق مع. إعادة ملئه
لط الخرسانة في خبينما ت. )SASO/ASTM C94 or C685( األمريكية/السعودية
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 الخلط،  بطريقة الخلط، ونوع المتعلق)SBC 304 ,5.8.3 (البندمتطلبات  وفقالموقع 
  . اتاإلختبارب دقيقة وكذلك إعداد سجل )١,٥(ال تقل عن ومدة الخلط التي 

 نقل ال تسببوسائل  الخالط إلى موضع الصب النهائي بتنقل الخرسانة من  ٥/٦/٢-٤
 أو فقدان اللدونة بين كميات الصب يةاإلسمنت بيبي أو فقدان للموادحال لنفصااال

  .  في الموقعالمتالحقة
 عملياً لمكان صبهامكان ممكن صب الخرسانة في موضعها النهائي من أقرب ت  ٥/٦/٣-٤

                                  البنود باتل متطقبيبي وفحلتجنب حدوث انفصال 
)5.10.2 through 5.10.8, SBC 304( البند اشتراطات مع مراعاة )في )٦/٤-٤ 

  .حالة وجود فواصل تشييد
 على وفي درجة حرارة أفي جو رطب الخرسانة بإبقائها تعالج :الخرسانة معالجة  ٥/٧-٤

س لمدة ال تقل عن السبعة أيام األولى بعد الصب وتؤخذ احتياطات )ْ  ١٠(من 
         البندوتطبق متطلبات منع السطح من الجفاف إضافية في ظروف األجواء الحارة ل

)5.11, SBC 304(لتحقيق معالجة كافية للخرسانة .  
 في ظروف األجواء الحارة تعطى العناية : األجواء الحارةاحتياطات الخرسانة في  ٥/٨-٤

 وصب ةناولنقل وم مكونات الخرسانة ولطرق اإلنتاج والختيارواألهمية التامة 
أو تبخر الخرسانة سانة وذلك لمنع االرتفاع الزائد في درجة حرارة ومعالجة الخر

. منشأ واألداء الخدمي لل بالديمومةريض أو منشأالماء الذي يمكن أن يضر بمقاومة ال
) أقل ما يمكن عملياً( المحافظة على درجة حرارة الخرسانة اللدنة ىكذلك تراع

يسمح بإضافة الماء  وال الوفي كل األح. س وقت الصب)ْ ٣٥( أال تتعدى علىو
 على المواد المضافة التي تساعد استخدام إنما يمكن ،للخرسانة الستعادة تشغيليتها

  .)SBC 304 ,5.13( الفصلمتطلبات  فقالخرسانة و تحقيق تشغيلية
ظ ا المعدات المناسبة للحفاستخدام ىيراع :األجواء الباردةاحتياطات الخرسانة في   ٥/٩-٤

 إلبقاء المواد ذلكالمتجمدة وأو  ظروف األجواء الباردة رسانية منعلى المواد الخ
سليح، قوالب الصب واألسطح ذات الخرسانية، مواد حشو الخرسانة، حديد الت

 المواد استخداموكذلك عدم . ة خالية من الصقيعال المباشر مع الخرسانتصاال
  . الثلجعلىالمتجمدة أو المواد المحتوية 

  
  التشييدلمواسير المدفونة وفواصل اقوالب الصب و  ٦-٤
المنشأ النهائي كون ي تصمم قوالب الصب ودعائمها بحيث :تصميم قوالب الصب  ٦/١-٤

 ألشكال وخطوط وأبعاد األعضاء كما هو مطلوب في الرسومات الناتج مطابقاً
 متينة ومحكمة بما يكفي لمنع تسرب  القوالبوتكون. التصميمية والمواصفات
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 والشكل  الوضععلىللمحافظة بصورة مناسبة أو تربط مع بعضها وتسند . المونة
 العوامل المؤثرة مثل عتبارباالمع األخذ . ائيةنشعناصر اإللبا إضرارايسبب  بما ال

معدل وطريقة صب الخرسانة، نوعية أحمال البناء ومتطلبات القوالب لبناء المنشآت 
وذلك )  المعمارية وإلخالخرسانة، القباب، المطواة، األلواح صدفياتمثل ال(الخاصة 

  .)SBC 304 ,6.1( الفصل  متطلباتوفق
تضر بأمان المنشأ  قوالب بطريقة ال تفك ال:فك القوالب والدعامات وإعادة التدعيم  ٦/٢-٤

 وتزال القوالب عن الخرسانة عند اكتسابها للمقاومة الكافية بحيث ال.  الخدميوأدائه
            الفصلمتطلبات  وفقك وذلك نتيجة عملية الفتتعرض ألي أضرار 

)6.2, SBC 304( . يعتمدهجدول زمني بإعداد ويقوم المقاول قبل الشروع في البناء 
بحساب األحمال كما يقوم المهندس المشرف إلزالة وإعادة تركيب الدعامات 

                 البنود متطلباتوفق أثناء هذه العملية وذلك منشأالمنقولة إلى ال
)6.2.2.1 through 6.2.2.3, SBC 304( البالطات والكمرات على والتي تطبق 
  ). األرضعلىماعدا تلك المصبوبة (

 مجاري يسمح بدفن : التمديدات والمواسير المدفونة في الخرسانةمجاري  ٦/٣-٤
 وفقالتمديدات والمواسير والجلب المصنعة من مادة غير ضارة بالخرسانة وذلك 

          الفصلبما يحقق متطلباتنشائي المشرف لمعتمدة من قبل المهندس اإلومات االرس
)6.3, SBC 304(.  

فواصل التشييد وتبلل قبل صب الخرسانة عند  يتم تنظيف أسطح :فواصل التشييد  ٦/٤-٤
وتتخذ التدابير الالزمة لنقل قوى . الخرسانة الجديدة مباشرةً وتزال المياه الراكدة

. )SBC 304 ,11.7.9( البند  متطلبات خالل الفواصل وفقخرىاألالقص والقوى 
 وفق وذلك منشأوكذلك يتم تحديد الفواصل واختيار أماكنها بحيث ال تضر بمقاومة ال

ويكون موضع فواصل التشييد لألرضيات داخل . )SBC 304 ,6.4(الفصل  متطلبات
ضع الفواصل موزاح وي. لبالطات والكمرات والعوارضبحور االثلث األوسط من 

  عرض الكمرات المتقاطعةلعوارض كحد أدني مسافة تساوي ضعف افيالواقعة 
  .معها

  
  تفاصيل حديد التسليح  ٧-٤
  :يعني هذا المصطلح إحدى الحاالت التالية :)Standard Hook ( القياسيفالخطا  ٧/١-٤
ند الطرف ع امتداد باإلضافة إلى س)ْ ١٨٠(ثني أحد أطراف سيخ التسليح بمقدار   ٧/١/١-٤

  . أيهما أكبر)مم٦٠( عنال و )4db(  ال يقل عنبمقداراآلخر للسيخ 
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) 12db( بمقدار امتدادباإلضافة إلى  س)ْ ٩٠( أطراف سيخ التسليح بمقدار حدأ ثني  ٧/١/٢-٤
 .عند الطرف اآلخر

  .)SBC 304 ,7.1.3( للكانات واألربطة وفق تفاصيل البند  القياسيفصمم الخطاي  ٧/١/٣-٤
   حديد التسليح وطرق ثنيهانحناءالحد األدنى لقطر   ٧/٢-٤
 المذكورة أال يقل عن القيم علىيحسب قطر الثني مقاساً من السطح الداخلي للسيخ   ٧/٢/١-٤

  .ويتم ثني جميع أشكال حديد التسليح على البارد. )Table 7.2, SBC 304(في 
 كان ذلك موضحاً إذارسانة إال األسياخ المدفونة جزئياً في الخال تثنى في الموقع   ٧/٢/٢-٤

  .على الرسومات التصميمية أو بعد موافقة المهندس المشرف
 توضع أسياخ حديد التسليح في أماكنها بدقة :تثبيت أسياخ التسليح في مواضعها  ٧/٣-٤

مع . وتثبت بشكل كاف قبل صب الخرسانة ويتم تأمينها ضد اإلزاحة عن مواضعها
 بعد )to 7.5.4, SBC 7.5.2 304( البنود  متطلبات فيالمذكور بالتفاوتالسماح 

  .موافقة المهندس المشرف
  حدود المسافات بين أسياخ حديد التسليح  ٧/٤-٤
  قطر السيخعنبين سيخين متوازيين وواقعين في طبقة واحدة لصافي البعد ا ال يقل  ٧/٤/١-٤

)db(، عن ال و)ا أكبر أكبر مقاس للركام الخشن أيه)١،٣٣(وال عن  ،)مم٢٥.  
 فوق ةًفي حالة وجود أكثر من طبقة تسليح توضع األسياخ في الطبقة العلوية مباشر  ٧/٤/٢-٤

  .)مم٢٥(صافية بين الطبقات عن المسافة وال تقل ال .األسياخ في الطبقة السفلية
قل يال ، بالكاناتعرضياً بأسياخ حلزونية أو مسلحه اللألعضاء المعرضة للضغط و  ٧/٤/٣-٤

  .يهما أكبرأ )مم٤٠(أو  )1.5db( الطولي عن فة بين أسياخ التسليحصافي المسا
أسياخ حديد تسليح  على ) أسياخ التسليحلصافي المسافة بين (تطبق هذه الحدود  ٧/٤/٤-٤

 األقصى الحد عتباراالكما يؤخذ في . الوصالت التراكبية والوصالت المتجاورة
  .)١٠/٥-٤( للمسافة بين حديد التسليح كما هو محدد في البند

، ال يزيد التباعد بين )غير التشييد باألعصاب الخرسانية (ات والبالطالجدرانفي   ٧/٤/٥-٤
  .قل أيهما أ)مم٣٠٠( أو  أو البالطةالجدار ضعفي سمك أسياخ الحديد الرئيسة عن

             البند متطلباتوفق )Bundled (تؤخذ المسافات بين أسياخ التسليح المحزمة  ٧/٤/٦-٤
)7.6.6, SBC 304( البند   متطلباتوفقها ريامج واألوتار وبين)7.6.7, SBC 304(.  

  الغطاء الخرساني  ٧/٥-٤
خرساني الغطاء القل ال ي ):جهاداإلغير سابقة (الخرسانة المصبوبة في الموقع   ٧/٥/١-٤

ال يقل في جميع األحوال عن و  أدناه في الحاالتعن القيم المحددة التسليح لحديد
  -:)٣/٩-٣( أدناه واشتراطات البند )و(  و )هـ( الفقرتين راطاتاشت
 .)مم٧٥(: معرضة بصفة دائمة للتربةاللخرسانة المصبوبة على األرض وا  )أ ( 
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 كان قطر السيخ إذا )مم٥٠(: الخرسانة المعرضة للتربة أو الظروف الجوية  )ب (
 . أو أقل)مم١٨( كان قطر السيخ إذا )مم٤٠( أو أكثر و)مم٢٠(

  :وغير المعرضة للتربة للظروف الجويةمعرضة الغير لخرسانة ا  )ج( 
لبالطات والحوائط واألعصاب والتي افي حالة الكمرات واألعمدة و )مم٤٠( •

  . أو أكبر)مم٤٠(قطر التسليح فيها 
 للبالطات والحوائط واألعصاب والتي قطر التسليح فيها أصغر من )مم٢٠( •

  .)مم٤٠(
 أو )مم٢٠( إذا كان قطر أسياخ التسليح ة المطوااحلواأل للصدفيات و)مم٢٠( •

 . إذا كان قطر أسياخ التسليح أقل من ذلك)مم١٥( وأكبر

 ال يزيد  على أن،زمةحلل  المكافئقطرال: على شكل حزمالذي حديد التسليح   )د( 
 ).أ ( يتعارض مع الحالة   وبما ال)مم٥٠( على

 تزاد قيمة :شديدة القسوة أو) حاتة(وجود الخرسانة في بيئة مضرة بالخرسانة  )هـ(
 ىآخر استخدام وسائل حماية إمكانية عتباراالالغطاء الخرساني مع األخذ في 

المكشوفة  توفير الحماية الالزمة ضد الصدأ لكافة أجزاء حديد التسليح مع
  .للتوسعات المستقبليةالمطلوبة 

ن الحريق  اشتراطات الحماية م تطبق: الحريقمنألغراض الحماية   )و( 
  ).٨٠٠س .ب.ك(

في  خرسانيالغطاء القل ال ي: )جهاداإلسابقة (الخرسانة المصبوبة في الموقع   ٧/٥/٢-٤
 أال يقل على، أدناه) ب(و) أ (ينالحالتعن القيم المحددة في  جهاداإلاألعضاء سابقة 

  :)٧/٥/١-٤(من البند ) و(  و )هـ( الحالتين اشتراطاتفي جميع األحوال عن 
 وفق يكون الغطاء الخرساني:  والمصبوبة في الموقعجهاداإلة سابقللخرسانة    )أ ( 

  .)SBC 304 ,7.7.2  (البند متطلبات
 والمعرضة لبيئة مضرة بالخرسانة أو شديدة جهاداإلألعضاء الخرسانة سابقة   )ب (

  .)SBC 304 ,7.7.5.1(البند متطلبات  وفق يكون الغطاء الخرساني: القسوة
 في األعضاء سابقة  ال يقل الغطاء الخرساني):في المصنع(انة سابقة الصب الخرس  ٧/٥/٣-٤

ال يقل في جميع كما ، ) SBC 304 ,7.7.3(البند  الصب عن القيم المحددة في
  .)٧/٥/١-٤(من البند ) و( و ) هـ( الحالتين اشتراطاتاألحوال عن 

  متطلباتوفقعمدة  تؤخذ تفاصيل التسليح الخاصة باأل:تفاصيل تسليح األعمدة  ٧/٦-٤
  .)SBC 304 ,7.8(الفصل 

) مثل الكمرات واألعمدة(عند أماكن إتصال عناصر الهيكل الرئيسة  :الوصالت  ٧/٧-٤
أو خطافات التثبيت لحديد التسليح ديد التسليح المستمر لحالتراكبية  تحاط الوصالت
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دة حجم  بأطواق من الحديد العرضي من الداخل أو بزيافي هذه الوصالتالمنتهي 
  .الخرسانة المحيطة من الخارج

 تفاصيل التسليح الجانبي تطبق :التسليح الجانبي لألعضاء المعرضة للضغط  ٧/٨-٤
 قوفوكذلك ) SBC 304 ,7.10(  الفصل متطلباتوفقلألعضاء المعرضة للضغط 

  .اإللتواء حديد تسليح مقاوم للقص أو ى عند الحاجة إل)١١-٤(الفصل  اشتراطات
تفاصيل التسليح الجانبي تطبق  :نحناءلالليح الجانبي لألعضاء المعرضة التس  ٧/٩-٤

  .)SBC 304 ,7.11(  الفصلوفق نحناءلاللألعضاء المعرضة 
   والحرارةاإلنكماش جهادإلالتسليح المقاوم   ٧/١٠-٤
 والحرارة في البالطات اإلنشائية تستخدم أسياخ تسليح اإلنكماش إجهادلمقاومة   ٧/١٠/١-٤

 اتجاه في نحناءاإل عندما يكون تسليح نحناءلإلعلى أسياخ التسليح المقاومة متعامدة 
  .واحد فقط

                         ينالبندأي من   متطلباتوفق والحرارة اإلنكماش جهادإليستخدم التسليح المقاوم   ٧/١٠/٢-٤
)7.12.2 or 7.12.3, SBC 304(.  

كة العناصر الناتجة حرما تكون  عند)٩/٢/٢-٤و ٨/٢-٤( البندين اشتراطاتتطبق   ٧/١٠/٣-٤
  .بشكل كبيرمقيدة  اإلنكماشوالحرارة عن 

 والحرارة إلي إجمالي اإلنكماش جهادإلال تقل نسبة مساحة حديد التسليح المقاوم   ٧/١٠/٤-٤
 في ال تقل، و) SBC 304 ,7.12.2 (البند  فيالمذكورةعن الحدود مساحة الخرسانة 

 )٤(األسياخ عن ، وال يزيد التباعد بين ) 0.0014 (نأي حال من األحوال ع
  . أقلأيهما )مم٣٠٠( أو طةأضعاف سماكة البال

ح والوصالت أن تكون  تفاصيل حديد التسليعمل عند ىيراع :التكامل اإلنشائي  ٧/١١-٤
  للمنشأي التكامل من األداءورة فاعلة تحسن مترابطة مع بعضها بصأعضاء المنشأ

 الخرسانية المصبوبة في للمباني )SBC 304 ,7.13.2( البند لبات متطفقووذلك  ككل
للمباني المصنوعة من العناصر الخرسانية  )١٦/٥-٤( البند واشتراطاتالموقع 

  . الصبةسابق
  
   العامة للتحليل والتصميماتعتبارالا  ٨-٤
  طرق التصميم  ٨/١-٤
صيل األعضاء بحيث تحقق عند تصميم المنشآت الخرسانية يتم اختيار أبعاد وتفا  ٨/١/١-٤

 األحمالمعامالت زيادة  باستخدام )SBC 304( متطلبات مقاومة كافية وفق
  .)٩-٤( الفصل وفق إنقاص المقاومة ومعامالت
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 المعرضة للضغط جهاداإلة سابقيسمح بتصميم األعضاء الخرسانية المسلحة و  ٨/١/٢-٤
  .)Appendix B, SBC 304(  الطريقة البديلة فِيوفق نحناءواال

تصمم المثبتات الموضوعة في الخرسانة لنقل األحمال اإلنشائية بين أعضاء متصلة   ٨/١/٣-٤
  .)Appendix D, SBC 304( متطلبات وفق

 وتؤخذ ،عليهام المنشآت لمقاومة جميع األحمال التي يمكن أن تقع تصم :التحميل  ٨/٢-٤
 تأثير عتباراالفي كما يؤخذ . )SBC 301( يحقق متطلباتاألحمال التشغيلية بما 

، اإلنكماش، االهتزاز، االرتطام، األوناش، أحمال جهاداإلسبق القوى الناتجة عن 
) اإلنكماشذات القدرة على تعويض (التغيرات الحرارية، الزحف، تمدد الخرسانة 

  .متساوي للركائزالوالهبوط غير 
  طرق التحليل  ٨/٣-٤
 لتأثيرات األحمالأعلى قيمة اس لى أسعاإلنشائية تصمم جميع أعضاء الهياكل   ٨/٣/١-٤

التعديل   نظرية التحليل المرن مع األخذ في االعتبارباستخدام المحسوبةالقصوى 
 الفرضيات باستخدامويسمح بتبسيط التصميم . )SBC 304 ,8.4(المطلوب في الفصل 

 الطرق باستخدام يسمح كما. )through 8.9, SBC 304 8.6(المحددة في الفصول 
ذات في المباني من الخرسانة المسلحة غير سابقة اإلجهاد  الهياكليبية لتحليل التقر

  .األبعاد وارتفاعات األدوارالتشييد واألنواع المعتادة من 
             البند متطلباتوفق وقوى القص التقريبية موالعز قيم باستخداميسمح   ٨/٣/٢-٤

)8.3.3, SBC 304( ميم الكمرات المستمرة  تصلحساب قوى ةبديل كطريقة
              البند  فيالمحددةشروط ال توفر ند الواحد عاالتجاهوالبالطات ذات 

)8.3.3, SBC 304(.  
العناصر  لتصميم )Strut-and-Tie ( والشداد– الدعامةنموذج  باستخداميسمح   ٨/٣/٣-٤

  .)Appendix A, SBC 304( وفقة يالخرساناإلنشائية 
 يسمح بزيادة أو :السالبة في األعضاء المستمرة نحناءاال عزوم إعادة توزيع  ٨/٤-٤

إنقاص العزوم السالبة المحسوبة بواسطة نظرية المرونة عند ركائز األعضاء 
          متطلبات الفصلوفق ألي ترتيب مفترض من التحميل نحناءلالالمستمرة والمقاومة 

)8.4, SBC 304(  وبحد أعلى)٢٠%(. 

البند   متطلباتوفق للخرسانة )Ec( يسمح بحساب معامل المرونة :رونةمعامل الم  ٨/٥-٤
)8.5.1, SBC 304( وللخرسانة ذات الوزن العادي يسمح بأخذ معامل المرونة )Ec( 

MPa 4700 (مساوياً للقيمة '
c cE f=( . معامل المرونة قيمة ؤخذ تكما)Es( ألسياخ 

  . ميجا باسكال)٢٠٠,٠٠٠( ـمساوية ل جهاداإلة سابقالتسليح غير 
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 والجدران النسبية لألعمدة اإللتواءو نحناءاال جساءةحساب ب يسمح :ةالجساء  ٨/٦-٤
 أن على على أساس مجموعة من االفتراضات المعقولة، واألرضيات ونظم األسقف

 االعتباريؤخذ في  كما.  متوافقة في جميع مراحل التحليلاالفتراضاتتكون تلك 
  . العزوم وعند تصميم األعضاءحساب عند ماكةالستأثير تغير 

 بشكل متكامل مع المشيدة لألعضاء غير :) Spanالمسافة بين ركيزتين (حرالب  ٨/٧-٤
 إليه عمق مضافاًبين الركيزتين عد الطولي  مساوياً لصافي البحرالركائز يؤخذ الب

الهياكل أو وعند تحليل .  المسافة بين محوري الركيزتينلىالعضو بحيث ال يزيد ع
 .لركائزاكز ا مساوياً للمسافة بين مرالبحر لحساب العزوم، يؤخذ األعضاء المستمرة

يسمح بالتصميم على أساس  بشكل متكامل مع الركائز المشيدةالكمرات وفي حالة 
  .العزوم عند أوجه الركائز

 قصوى تصمم األعمدة لمقاومة القوى المحورية الناتجة من األحمال ال:األعمدة  ٨/٨-٤
 عزم ناتج من األحمال أكبر ولمقاومة السطحالواقعة على جميع األرضيات أو 

كما . االعتبار تحت مجاور واحد من األرضية أو السطح بحرالواقعة على القصوى 
ى نسبة بين العزم والحمل نتج أعل أيضا حالة التحميل التي تُاالعتباريؤخذ في 
  .)SBC 304 ,8.8(  في الفصليةالتفصيلالمتطلبات  ىالرجوع إلب المحوري

  ترتيب األحمال الحية  ٨/٩-٤
  : أنبافتراضيسمح   ٨/٩/١-٤

 . التحليل فيسطح الدور المعتبرت و ارضياألالحمل الحي واقع فقط على   )أ ( 

  تعامل على أنهامنشأ بشكل متكامل مع الالمشيدةالنهايات البعيدة لألعمدة   )ب (
  .)Fixed (نهايات ثابتة

  :الحالتين التاليتين أن ترتيب وضع الحمل الحي محصور في افتراضسمح بي  ٨/٩/٢-٤
 كامل وجود مع روالبحعلى جميع األقصى ) الميت( الحمل الدائم وجود  )أ ( 

 .متجاورين بحرينعلى فقط األقصى الحمل الحي 

 كامل وجود مع البحورعلى جميع األقصى ) الميت( الحمل الدائم وجود  )ب(
 بحرأي يطبق على  (  المتجاورة بالتناوبالبحورعلى صى األقالحمل الحي 

  .)بحرويترك 
  T -  الكمرات ذات الشكلتشييد  ٨/١٠-٤
ة علي بشكل متكامل وإال فيتم ربطهما بفا)Web (وجذع الكمرة) Flange( الشفة تشيد  ٨/١٠/١-٤

  . مع بعضهما
4( لى عT - الشكللكمرة ذات ا على جانبيال يزيد عرض البالطة الفعال كشفة   ٨/١٠/٢-٤

1( 
كل جانب من ال يزيد العرض الفعال للجزء البارز من الشفة على ، و الكمرةبحر
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2(مك البالطة أو  أضعاف س)٨( لىجذع الكمرة ع
 بين جذع الكمرة البحر صافي )1

   .والجذع التالي
 واحد من الكمرة، ال يزيد العرض الفعال للجزء عندما تكون البالطة على جانب  ٨/١٠/٣-٤

 أضعاف سمك البالطة، أو )٦( من بحر الكمرة أو )١٢/١(البارز من الشفه على 
)2

  . المسافة الصافية إلى الجذع المجاور، أيها أقل)1
2( عن T - ال يقل سمك الشفة لكمرة منفصلة على شكل  ٨/١٠/٤-٤

 عرض الجذع وال يزيد )1
  . عرض الجذعأضعاف ٤عرضها على 

الخاصة بتصميم وتوزيع الحديد ) SBC 304 ,8.10.5(تراعى متطلبات البند   ٨/١٠/٥-٤
  . T –العرضي في البالطات التي هي جزء من شفة كمرة على شكل 

  )بالطة الهوردي(التشييد باألعصاب   ٨/١١-٤
عصاب من وحدة متراصة من مجموعة أعصاب على مسافات يتألف التشييد باأل  ٨/١١/١-٤

  متعامديناتجاهين واحد أو في اتجاه مرتبة بحيث تمتد في ،منتظمة وبالطة علوية
  ).SBC 304 ,8.11(وذلك وفق متطلبات الفصل 

العرض  مرة )٣,٥( لىع ه عمقال يزيد و)مم١٠٠(ال يقل عرض العصب عن   ٨/١١/٢-٤
  .)مم٨٠٠( لى التباعد الصافي بين األعصاب عدال يزيكذلك األصغر للعصب 

  
   والتشغيلالمقاومة  ٩-٤
 للحصول على مقاومة تصميمية في جميع اإلنشائية تصمم المنشآت واألعضاء :عام  ٩/١-٤

  تراكيبالمقاطع تساوي على األقل المقاومة المطلوبة التي تم حسابها تحت تأثير
كذلك تستوفي . هذه االشتراطات من )٢-١( الفصل  فيقصوىاألحمال والقوى ال

األحمال تحت تأثير األداء المتعلقة بكفاءة  )٩/٥-٤( البند اشتراطاتاألعضاء 
  .التشغيلية

  المقاومة المطلوبة  ٩/٢-٤
 وفقالقصوى  مساوية على األقل لتأثيرات األحمال )U( المقاومة المطلوبة ؤخذت  ٩/٢/١-٤

  . من هذه االشتراطات)٢-١( الفصل
الحرارة بناء ب وتمدد الخرسانة اإلنكماشم تقدير تأثير الهبوط النسبي والزحف ويت  ٩/٢/٢-٤

  .على تقويم واقعي لتلك التأثيرات تحت ظروف التشغيل
  المقاومة التصميمية  ٩/٣-٤
لكل اتصاله باألعضاء األخرى أماكن تؤخذ المقاومة التصميمية للعضو ومقاطعه و  ٩/٣/١-٤

على أنها المقاومة اإلسمية ، اإللتواء والقص و، والحمل المحورينحناءإل امن
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 مضروبة في معامالت إنقاص )SBC 304(ات افتراضعلى متطلبات والمحسوبة 
  .)and 9.3.5, SBC 304 9.3.4 ,9.3.2 ( البنود متطلباتوفق، )φ(لمقاومة ا

  :كالتالي )φ( ؤخذ قيمةت  ٩/٣/٢-٤
 .)SBC 304 ,10.3.4( البندفي  كما هي معرفةللمقاطع المحكومة بالشد   0.90   )أ ( 

    البندكما هي معرفة فيلمقاطع المحكومة بالضغط ل  0.70  )ب (
            )10.3.3, SBC 304( متطلباتبما يتفق مع اً حلزونيإذا كانت مسلحة   
  ألعضاء المسلحة األخرى ل0.65 ، و)SBC 304 ,10.9.3( البند             

  ).SBC 304 ,9.3.2.2ند أنظر أيضاً الب            (
  . للقص واللي0.75  )ج( 
 .)Bearing ( على الخرسانة  المباشرلالستناد 0.65  )د( 

 .مناطق تثبيت حديد الشد الالحقعند  0.85 )هـ(

  .)Appendix A, SBC 304( في عرفالم  والشداد– الدعامة لنماذج 0.75  )و( 
  ية في األعضاء سابقة الشد  للمقاطع المعرضة لإلنحناء بدون قوة محور0.75)  ز(

  التي يقل فيها طول اإلمتداد عن الطول المطلوب وفق البند           
          ) 12.9.1.1, SBC 304(  

  الفصلفي  تعريفالمسلحة بناء على الغير  للخرسانة اإلنشائية 0.55  )ح( 
            )٢٢-٤(.  

صوى لعناصر المنشآت التي تعتمد على  المضروبة في المقاومة الق)φ(تعدل قيمة   ٩/٣/٣-٤
 اإلنشائية الخاصة من الخرسانة الجدرانالهياكل الخاصة لمقاومة العزوم أو 

  ).SBC 304 ,9.3.4(المسلحة في المناطق الزلزالية، وفق متطلبات البند 
 يكون التصميم بناء على حديد تسليح له مقاومة :المقاومة التصميمية لحديد التسليح  ٩/٤-٤

  .جهاداإلفيما عدا حديد سبق .  ميجا باسكال)٥٥٠( لى ال تزيد ع) fy(وع خض
  )Deflections( التحكم في اإلنحرافات  ٩/٥-٤
كافية ) Stiffness (جساءةب نحناءإلتصمم األعضاء الخرسانية المسلحة المعرضة ل  ٩/٥/١-٤

 أو نشأر بصورة سلبية على مقاومة المللحد من االنحرافات أو التشوهات التي تؤث
  .تشغيلي الئهأدا

 )Table 9.5(a), SBC 304( يحدد :)جهاداإلة سابقغير  (االتجاه أحادية العناصر  ٩/٥/٢-٤
تحمل أسقفاً أو جدراناً   التي التجاهاإل أحادية العناصر اإلنشائيةالحد األدنى لسماكة 

م ويمكن استخدا. افات الكبيرةيمكن أن تتعرض للتلف نتيجة االنحرأو تمديدات 
                  لبنودا  لمتطلباتافات المحسوبة وفقاً ثبت أن قيم االنحرإذا أقل سمك

)9.5.2.2 through 9.5.2.5, SBC 304 ( فيالمذكورةتحقق الحدود               
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)Table 9.5(b), SBC 304( .تطبيق حال االنحرافات الفورية التي تحدث تحسب 
 الصيغ الخاصة باالنحرافات المرنة مع استخدامبالحمل إما بالطرق المعتادة أو 

 قوف العضو، وذلك جساءة تأثير التشقق وحديد التسليح على عتباراالاألخذ في 
  .)SBC 304 ,9.5.2( البند متطلبات

أو البالطات  سماكة يحكم هذا البند  :)جهاداإلة سابقغير  (االتجاهين ذات العناصر  ٩/٥/٣-٤
ومحقق  )Chapter 13, SBC 304(وفق مصمم  اتجاهين نظام إنشائي ذي أي

  :وذلك على النحو التالي) SBC 304 ,13.6.1.2(لمتطلبات البند 
البالطات المشيدة بدون كمرات ممتدة بين الركائز من جميع جوانبها تحسب   ٩/٥/٣/١-٤

على أن ال ) or 9.5.3.4, SBC 304 9.5.3.2(سماكتها وفق متطلبات أي من البندين 
عند ) Drop Panel( للبالطات المستوية المشيدة بدون جزء ساقط )مم١٢٠(يقل عن 

  . للبالطات المشيدة بجزء ساقط عند التقائها باألعمدة)مم١٠٠(التقائها باألعمدة ، أو 
البالطات المشيدة بكمرات ممتدة بين الركائز من جميع جوانبها تحسب سماكتها   ٩/٥/٣/٢-٤

  ).or 9.5.3.4, SBC 304 9.5.3.3(وفق متطلبات أي من البندين 
ة سابقألعضاء الخرسانية تحسب اإلنحرافات ل :جهاداإلة سابق الخرسانية العناصر  ٩/٥/٤-٤

 من )١٨-٤(  و الفصل)SBC 304 ,9.5.4(البند وفق  نحناءإل المعرضة لجهاداإل
  .هذه االشتراطات

 على نحناءإلة لعضاء المركبة المعرضتحسب اإلنحرافات لأل : المركبةالعناصر  ٩/٥/٥-٤
  .)SBC 304 ,9.5.5( البند وفق أساس التدعيم أثناء التشييد أو عدمة

  
   واألحمال المحوريةنحناءالاعزوم   ١٠-٤
انية أو أجزاٍء الفصل على تصميم المنشآت الخرسهذا  اشتراطات تطبق :المجال  ١٠/١-٤

  .هما معاًلألحمال محورية أو  أو نحناءإل امولعزمعرضة المنها 
على أي عضو إنشائي فيها و تصمم المنشآت الخرسانية :ات وأسس التصميمافتراض  ١٠/٢-٤

  فيالواردةات واألسس فتراضوفق اال االنفعالتوافق أساس تحقيق اإلتزان و
  األقصىنفعالاإل أن افتراض مع )and 10.3, SBC 304 10.2( الفصلين متطلبات

  .)0.003( يساويللضغط في الخرسانة 
الواقعة  اتما ال تزيد المسافة بين الدع:الجانبية للكمرات فة بين الدعاماتالمسا  ١٠/٣-٤

للمقطع المعرض للضغط ) b (أقل عرضمن  مرة )٥٠( لى عةلكمرا جانبيعلى 
)Compression Flange or Face( تأثير الالمركزية الجانبية عتباراال مع األخذ في 

  .للتحميل
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   لحديد التسليحاألدنىالحد   ١٠/٤-٤
 عند أي المطلوبة بالتحليل لمقاومة العزوم) As ( الشد ال تقل مساحة حديد تسليح  ١٠/٤/١-٤

  :التاليةالمعادلة القيمة المحسوبة بمقطع عن 

)Eq 10-3, SBC 304(  db
4f

f
A w

y

'
c

minS, =  

w( عن )As,min(  أال تقلىعل yb d f1.4( . حيثbw عرض جذع )Web (الكمرة، 
  .حديد تسليح الشدمركز  ى سطح معرض للضغط إلأبعدلمسافة من ا )d(و

والتي لها ) Statically Determinate Members(في حالة األعضاء المحددة سكونياً   ١٠/٤/٢-٤
 أو )2bw( بالقيمة) Eq.10-3, SBC 304( في المعادلة )bw(شفة معرضة للشد تستبدل 

  . أصغرأيهما  الفعالعرض الشفة
 كانت كمية حديد إذا لحديد التسليح الموضح أعاله األدنى الحد اشتراطاتتنطبق  ال  ١٠/٤/٣-٤

1( لىزيد عتطع أي مق التسليح عند
  . الحديد المطلوب)3

لبالطات والقواعد يحسب الحد األدنى لمساحة حديد تسليح الشد في اتجاه بحر ا  ١٠/٤/٤-٤
 على أال يزيد الحد األعلى ،)٧/١٠-٤( البند وفق مةالمنتظاإلنشائية ذات السماكة 

  .)مم ٣٠٠( أضعاف السماكة أو )٣( بين األسياخ علىللتباعد 
  نحناء المعرضة لال الواحدتجاهاإل في الكمرات والبالطات ذات تسليحالتوزيع حديد   ١٠/٥-٤
 تجاهاإل ذات حديد التسليح في الكمرات والبالطات  هذا البند طريقة توزيعيحدد  ١٠/٥/١-٤

  .  للتحكم في التشققات الناتجة عن االنحناءنحناءالواحد المعرضة لإل
        الفصلمتطلبات  وفق االتجاهينيوزع حديد التسليح في البالطات ذات   ١٠/٥/٢-٤

)13.3, SBC 304(.  
 شد أكبرسطح المعرض للشد داخل مناطق  حديد التسليح األقرب لل تباعدال يزيد  ١٠/٥/٣-٤

  : التالية القيمة المعطاة بالمعادلةلىع) S (ناءانح
)Eq 10-4, SBC 304(  c

s

C52
f
00095S .,

−=  

) لى ع)S( أال تزيد ىعل )sf300  من  الخرسانيصافي الغطاءهي ) Cc( حيث .252
 المحسوب في جهاداإل)  fs( سطح حديد تسليح الشد و ىأقرب سطح معرض للشد إل

 األدنى الحد عتباراالخذ في األ مع ،ليةيت تأثير األحمال التشغحديد التسليح تح
  .)٧/٤-٤(للمسافة بين حديد التسليح المحدد في البند 

حتياطات خاصة في المنشآت المعرضة ألجواء قاسية أو المصممة لمنع إتؤخذ   ١٠/٥/٤-٤
  .(Watertight)تسرب المياه 
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توزيع حديد التسليح في شفة  عند )SBC 304 ,10.6.6( البند متطلبات ىتراع  ١٠/٥/٥-٤
  . المعرضة للشدT –الكمرات على شكل 

طولي على تسليح ، يوضع حديد )مم٩٠٠( على ةحالة زيادة العمق الفعال للكمرفي   ١٠/٥/٦-٤
   .)SBC 304 ,10.6.7 (البندمتطلبات  وفق ةجانبي الكمر

  تصميم الكمرات العميقة  ١٠/٦-٤
 الوجه المقابل من وجه والمدعمة علىتلك الكمرات المحملة الكمرات العميقة هي   ١٠/٦/١-٤

لها  )ln (بحر الصافيبحيث تنشأ منطقة ضغط بين األحمال والركائز ويكون ال
 الكلي أو تكون المناطق المحملة بأحمال مركزة عمقها مرات )٤( أو أقل من مساوياً
  .ةالدعام ضعفي عمق الكمرة من وجه لىتزيد ع  مسافة العلىواقعة 

، )through 10.7.4, SBC 304 10.7.1( البنود  متطلباتتصمم الكمرات العميقة وفق  ١٠/٦/٢-٤
 عند  والحديد األفقي والرأسينحناءإل لحديد القص وحديد ااألدنى الحد لتحقيق
   .ات الجانبية للكمراألوجه

  األعضاء المعرضة للضغط  ١٠/٧-٤
               لفصلا  متطلبات وفق– ألعمدة مثل ا-  األعضاء المعرضة للضغطتحدد أبعاد  ١٠/٧/١-٤

)10.8, SBC 304(        وحدود مساحة حديد التسليح فيها وفق متطلبات الفصل 
)10.9, SBC 304.(  

  -: المتعلقة بالتأثيرات التاليةلمتطلباتاتصمم األعضاء المعرضة للضغظ لتحقق   ١٠/٧/٢-٤
   .)SBC 304 ,10.10(الفصل  متطلبات وفق :تأثير النحافة  )أ ( 
 .)SBC 304 ,10.11(الفصل متطلبات  وفق :العزوم المكبرة  )ب (

 .)SBC 304 ,10.11.3(البند متطلبات  وفق :الطول غير المدعم  )ج (

 وفق :)Nonsway (قابلة للتمايل الجانبياللهياكل غير لالعزوم المكبرة   )د( 
 .)SBC 304 ,10.12(الفصل متطلبات 

    الفصل  متطلبات وفق:)Sway (لهياكل القابلة للتمايل الجانبيوم المكبرة لالعز )هـ(
)10.13, SBC 304(.  

 وال )0.01(ألعضاء المعرضة للضغط عن لال تقل مساحة حديد التسليح الطولي   ١٠/٧/٣-٤
  .لمقطع العضو) Ag( من إجمالي المساحة الكلية )0.08( لىتزيد ع

 )٤(لطولية في األعمدة واألعضاء المعرضة للضغط عن ال يقل عدد األسياخ ا  ١٠/٧/٤-٤
 أسياخ لألعمدة )٣( مستطيلة أو دائرية و)Ties(أربطة أسياخ لألعمدة المسلحة ب

  .حلزونياً أسياخ لألعمدة المسلحة )٦(مثلثة، وبأربطة المسلحة 
وبة  عن القيمة المحس)sρ ( لنسبة حديد التسليح الحلزونياألدنىال يقل الحد   ١٠/٧/٥-٤

  :التاليةبالمعادلة 
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)Eq. 10-5, SBC 304(  
y

'
c

c

g
s f

f
A
A

ρ 







−= 145.0  

 العضو  مساحة قلب)Ac ( و لمقطع العضو إجمالي المساحة الكلية)Ag(حيث 
  . مقاس حتى القطر الخارجي للتسليح الحلزونيالمعرض للضغط والمسلح حلزونياً،

األعضاء المحملة محورياً صمم ت :األعضاء المحملة محورياً والحاملة للبالطات  ١٠/٨-٤
       متطلبات وفق )SBC 304 ,13.1(مجال الفصل ي يشملها الت والحاملة للبالطات

)Chapters 10 and 13, SBC 304(. 

 انضغاط مقاومة تزيدعندما  : البالطة المتصلةنظام أحمال األعمدة من خالل انتقال  ١٠/٩-٤
بما ال يقل عن بالطات اللخرسانة في  اانضغاط مقاومة لىالخرسانة في األعمدة ع

           البنود  متطلباتوفق األحمال من خالل بالطة السقف انتقال ى يراع،)%٤٠(
)10.15.1, 10.15.2 or 10.15.3, SBC 304(. 

 وفق المعرضة للضغط األعضاء المركبةعرف وتصمم تُ :المركبةالضغط أعضاء   ١٠/١٠-٤
 .)SBC 304 ,10.16(الفصل  متطلبات

             الفصل متطلباتوفق لالستنادتحسب المقاومة التصميمية  :ستناداإل مقاومة  ١٠/١١-٤
)10.17, SBC 304(.  

  
  اإللتواءمقاومة القص و  ١١-٤
  مقاومة القص  ١١/١-٤
 )Vu(حيث أن ، )Vn ≥ Vuφ( تصمم المقاطع المعرضة لقوى القص بناء على المعادلة  ١١/١/١-٤

  و )١١/١/٤-٤(المعتبر في التصميم وفق عند المقطع القصوى هي قوة القص 

)Vn( المعادلةوفقللمقطع  سميةاإلهي مقاومة القص  )Vc + Vs Vn=( ، حيث أن
)Vc( دولبنا وفق  للخرسانةسميةاإل هي مقاومة القص) ٤ أو ١١/٤-٤ و١١/٣-٤-

- ٤( دولبنا قحديد تسليح القص وفل سميةاإل هي مقاومة القص )Vs( و.)١١/١٢
  .)١١/١٢-٤(أو البند  )١١/١٠/٣-٤  و١١/١٠/٢-٤  و١١/٥/٦

 تأثير وجود أي فتحات عتباراال يؤخذ في )Vn(  اإلسمية مقاومة القصعند حساب  ١١/١/٢-٤
 تأثير الشد عتباراال يؤخذ في ) Vc (مقاومة القصوعند حساب . منشأفي أعضاء ال

 .الحركة إن وجدت في األعضاء المقيدة اإلنكماش عن الزحف والمحوري الناتج

' ةقيمال تزيد   ١١/١/٣-٤
cfميجا باسكال إال في الحاالت )٨,٣٣( لى عالفصلھذا   في 
 .)SBC 304 ,11.1.2.1(  البند متطلباتالمسموح بها في
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 )Vu( القصوىقوة القص أعلى قيمة لب سحت :)Vu( القصوى القص قوةأعلى قيمة ل  ١١/١/٤-٤
          البندينيحقق متطلبات أحد الركائز بما حرجة بالقرب منعند المناطق ال

)11.1.3.1 or 11.1.3.2, SBC 304(التاليةوطرشلق اعند تحقذلك  و : 

 في مناطق نهاية اًضغطتُسبب )  القص المطبقاتجاهفي (ردود فعل الركائز   )أ ( 
 .العضو

 .ق األحمال عند أو بالقرب من السطح العلوي للعضويطبت  )ب (

 المفصلة( طع الحرجأحمال مركزة بين وجه الركيزة وموقع المقوجود عدم   )ج( 
  ).or 11.1.3.2, SBC 304 11.1.3.1البندين  في

 تعدل الخرسانة ذات الركام خفيف الوزن، استخدام عند :الخرسانة خفيفة الوزن  ١١/٢-٤
'قيمة 

cf 11.2( البند  متطلباتوفقالفصل هذا   فيالمستخدمة, SBC 304(.  
 تحسب :)جهاداإلة سابقلألعضاء غير (مقاومة القص الناتجة عن الخرسانة   ١١/٣-٤

                 البنود  متطلبات وفقجهاداإللألعضاء غير سابقة  )Vc(مقاومة القص 
)11.3.1.1 through 11.3.1.3, SBC 304( . البند متطلباتوفق بت تفصيلياً حسإذاإال      
)11.3.2, SBC 304( . ولألعضاء ذات المقاطع الدائرية تحسب)Vc(  على مقطع بناء

  . من مربع قطر المقطع)%٨٠(مساحته تساوي 
تحسب مقاومة  :)جهاداإلة سابقلألعضاء (مقاومة القص الناتجة عن الخرسانة   ١١/٤-٤

             الفصل  متطلبات وفقجهاداإللألعضاء سابقة  )Vc(لقص الخرسانة ل
)11.4, SBC 304(.  

) Vs(لقص ل  الحديد تحسب مقاومة:مقاومة القص الناتجة عن حديد تسليح القص  ١١/٥-٤
  :يلي  مع مراعاة ما.)SBC 304 ,11.5( الفصل متطلبات ق وف

 حديد تسليح القص المكون من األنواع باستخداميسمح  :أنواع حديد تسليح القص  ١١/٥/١-٤
  :اآلتية

 .مودية على محور العضوكانات ع  )أ ( 

 . مع وضع األسالك عموديا على محور العضوةك ملحمسالأ شبك  )ب (

  .تسليح حلزوني وأربطة دائرية أو أطواق  )ج( 
 حديد تسليح القص باستخداميسمح أيضاً  جهاداإلة سابق رألعضاء غيا في حالةو

  :المتكون من اآلتي
 . حديد تسليح الشد الطولي درجة مع)٤٥(  ال تقل عنكانات ذات زاوية  )أ ( 

 درجة مع حديد )٣٠(  ال تقل عنة ذات زاويةمثنيحديد تسليح طولي بأجزاء   )ب (
 .تسليح الشد الطولي

  .خليط من الكانات وحديد التسليح الطولي المثني  ) ج(
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.  ميجا باسكال)٤٢٠(تزيد مقاومة الخضوع التصميمية لحديد تسليح القص عن  ال  ١١/٥/٢-٤
  .لسلك ذي النتوءاتالملحمة لشبكة ل  ميجا باسكال)٥٥٠( لىال تزيد عو

العمق  بمقدارتمتد الكانات واألسياخ أو األسالك المستخدمة كحديد تسليح للقص   ١١/٥/٣-٤
 معرض للضغط وتثبت بإحكام عند توىسممن أقصى ) d( الفعال للمقطع الخرساني

لوصول إلى مقاومة  ل)SBC 304 ,12.13( الفصل  متطلباتوفقكلتا النهايتين 
  .الخضوع التصميمية لحديد التسليح

  حدود التباعد لحديد تسليح القص  ١١/٥/٤-٤
 لألعضاء )d/2( لىال يزيد تباعد حديد تسليح القص المتعامد مع محور العضو ع  ١١/٥/٤/١-٤

 لى على أال يزيد عجهاداإلة سابق لألعضاء )0.75h ( أوجهاداإلة سابقغير 
 .)مم٦٠٠(

خط لكانات المائلة وأسياخ التسليح الطولية المثنية بحيث يتقاطع بين ا التباعد يكون  ١١/٥/٤/٢-٤
من ممتد  س)ْ ٤٥(كل خط مائل بزاوية واحد على األقل من حديد تسليح القص مع 

   .في اتجاه رد الفعلإلى حديد تسليح الشد الطولي ) d/2( منتصف عمق العضو

)( لىع )Vs(عنـدما تـزيد قيمة   ١١/٥/٤/٣-٤ )1 3 '
c wf b d( يخفض الحـد األقصى للتباعـد 

  . إلى النصف)١١/٥/٤/٢-٤و ١١/٥/٤/١-٤(المعطى في البندين 
  الحد األدنى لحديد تسليح القص  ١١/٥/٥-٤
φVC2 (لىععند أي مقطع ) Vu (القصوىعندما تزيد قوة القص   ١١/٥/٥/١-٤

 تزود أعضاء ،)1
دنى بالحد األ) جهاداإلة سابقة أو غير سابق (نحناءالة المسلحة المعرضة لالخرسان

البند متطلبات  في  العناصر اإلنشائية المستثناهمن حديد تسليح القص فيما عدا
)11.5.5.1, SBC 304( . ين  البنديحقق متطلباتوذلك بما                    
)11.5.5.3 and 11.5.5.4, SBC 304(.  

  تصميم حديد تسليح القص  ١١/٥/٦-٤
يستخدم حديد تسليح قص   ،)φVC (مقاومة على )Vu (القصوىعندما تزيد قوة القص   ١١/٥/٦/١-٤

 وفق )Vs (تحسب مقاومة القصو )and 11-2, SBC 304 1-11(يحقق المعادلتين 
  .)through 11.5.6.9, SBC 304 11.5.6.2(  البنودمتطلبات

  لتواءالتصميم لإل  ١١/٦-٤
           البند وفق اإللتواء  لعزمتحسب القيم الحدية :لتواءالقيم الحدية لإل  ١١/٦/١-٤

)11.6.1, SBC 304( .األقصى عزم ال عندما يكون اإللتواء يسمح بإهمال تأثيرو
  .ةيحدأقل من القيم ال) Tu (لتواءالل
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   ) Tu( األقصى اإللتواءحساب عزم   ١١/٦/٢-٤
 وكان أكبر من الحد األدنى االتزانمطلوباً لتحقيق األقصى  واءاإللت كان عزم إذا  ١١/٦/٢/١-٤

  متطلباتوفق اإللتواء عزم مقاومةيصمم العضو ل ف)١١/٦/١-٤(المعرف في البند 
  .)through 11.6.6, SBC 304 11.6.3(البنود 

مكن والتي ي) Statically Indeterminate Structures(للمنشآت غير المحددة سكونياً   ١١/٦/٢/٢-٤
 الداخلية بب إعادة توزيع القوى بساإللتواءأن يحدث ألحد أعضائها إنقاص في عزم 

           البند متطلبات وفق) Tu (األقصى اإللتواءعزم بتخفيض عند التشقق، يسمح 
)11.6.2.2, SBC 304(.  

 ةالناتج اإللتواء بتحليل أكثر دقة، فيسمح بأخذ أحمال اإللتواء أحمال تحسبما لم   ١١/٦/٢/٣-٤
  . البالطة كأحمال موزعة بانتظام على طول العضوعن

 من )d(، تصمم المقاطع الواقعة على مسافة أقل من جهاداإلة سابقلألعضاء غير   ١١/٦/٢/٤-٤
أما في حالة . )d( المحسوب عند المسافة )Tu( اإللتواء عزم لمقاومةوجه الركيزة 
عند للتصميم خذ المقطع الحرج  مركز خالل هذه المسافة، فيؤالتواءوجود عزم 
  .وجه الركيزة

 من وجه )h/2(، تصمم المقاطع الواقعة على مسافة أقل من جهاداإلة سابقلألعضاء   ١١/٦/٢/٥-٤
أما في حالة . )h/2( المحسوب عند المسافة )Tu( اإللتواء عزم لمقاومةالركيزة 

 للتصميم عند  مركز خالل هذه المسافة، فيؤخذ المقطع الحرجالتواءوجود عزم 
  .وجه الركيزة

  اإللتواءمقاومة عزم   ١١/٦/٣-٤
 بحيث تحقق المصمتة أبعاد المقاطع العرضية تصمم :أبعاد المقاطع العرضية  ١١/٦/٣/١-٤

       المعادلة بحيث تحققالمجوفةلمقاطع ، وأبعاد ا)Eq. 11-18, SBC 304(المعادلة 

)Eq. 11-19, SBC 304( .فيالمذكورة صة ألبعاد المقطع الخالحاالت امع مراعاة  
  .)and 11.6.3.3, SBC 304 11.6.3.2( ينالبند متطلبات

 اإللتواء حديد صمميو )Tu  Tn ≥φ ( من المعادلةلتواءيحدد حديد التسليح المطلوب لال  ١١/٦/٣/٢-٤
  والحديد الطولي اإلضافي)SBC 304 ,11.6.3.6( البند  متطلباتوفق العرضي

  .)SBC 304 ,11.6.3.7( البند وفق لتواءاإلالمطلوب لمقاومة 
 )٤٢٠( لى عجهاداإل غير سابق اإللتواءال تزيد مقاومة الخضوع التصميمية لتسليح   ١١/٦/٣/٣-٤

  .ميجا باسكال
 إلى التسليح المطلوب للقص والعزم لتواء التسليح المطلوب لالتضاف كمية حديد  ١١/٦/٣/٤-٤

يداً يق أشد المتطلبات تقي تحقمع ،إللتواءاية التي تؤثر مجتمعة مع والقوة المحور
د ووضع أسياخ التسليحلتباع.  
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 الطولي في منطقة الضغط الناتج عن اإللتواءيسمح بتخفيض مساحة حديد تسليح   ١١/٦/٣/٥-٤
ytu( بمقدار نحناءالا dfM المؤثر على المقطع  األقصى هي العزم )Mu( حيث )9.0

ي مقاومة الخضوع لحديد التسليح الطولي المقاوم لإللتواء  ه)fyt(، و  )Tu(بصحبة 
  .)or 11.6.6.2, SBC 304 11.6.5.3( ينعلى أال يقل حديد التسليح عن متطلبات البند

  اإللتواءتفاصيل حديد تسليح   ١١/٦/٤-٤
  : أو أوتار وواحد أو أكثر من التاليهي أسياخ طولعلى اإللتواءحديد تسليح يشتمل   ١١/٦/٤/١-٤

  . أو أربطة مقفلة عمودية على محور العضوأطواق  )أ ( 
 األسالك المستعرضة بحيث تكون ملحمة أسالكقفص مقفل مصنوع من شبك   )ب (

  .عمودية على محور العضو
  .جهاداإلة سابقتسليح حلزوني في الكمرات غير   )ج( 

  : المستعرضة بواحد من اآلتياإللتواءتثبت أسياخ تسليح   ١١/٦/٤/٢-٤
  . حول السيخ الطوليس)ْ ١٣٥(طاف قياسي بزاوية خ  )أ ( 
 إذا )or 12.13.2.3, SBC 304 ,12.13.2.2 ,12.13.2.1(البنود متطلبات  وفق  )ب (

بشفة في منطقة التثبيت محمية من الكسر كانت الخرسانة حول حديد التسليح 
  .أو بالطة أو نحوها

  . عند كلتا النهايتين المطلوبتدادماال الطولي طول اإللتواء حديد تسليح يحقق  ١١/٦/٤/٣-٤
     متطلبات البندالمجوفة المقاطع ل الحديد العرضي فيصييراعي عند تف  ١١/٦/٤/٤-٤

)11.6.4.4, SBC 304(.  
  اإللتواءلحد األدنى لحديد تسليح ا  ١١/٦/٥-٤
ية في  القيم الحدلى ع)Tu( األقصى اإللتواءعزم التي يزيد فيها تزود جميع المناطق   ١١/٦/٥/١-٤

  .اإللتواء بالحد األدنى لمساحة حديد تسليح )١١/٦/١-٤(البند 
 األدنىالحد حسب  ي)١١/٦/٥/١-٤( البند وفق اإللتواء لحديد تسليح عند الحاجة  ١١/٦/٥/٢-٤

  .)Eq. 11-23, SBC 304( المعادلة باستخدام المقفلة  المستعرضةلكاناتامساحة ل
 األدنى يحسب الحد )١١/٦/٥/١-٤( البند وفق لتواءاإلعند الحاجة لحديد تسليح   ١١/٦/٥/٣-٤

                   المعادلة باستخدام الطولي اإللتواءكلية لحديد تسليح للمساحة ال
)Eq. 11-24, SBC 304(.  

  اإللتواءحديد تسليح ) Spacing(تباعد   ١١/٦/٦-٤
١١/٦/٦/١-٤  يمة األصغر من القلى المستعرض عاإللتواءد حديد تسليح ال يزيد تباع) Ph/8   (  أو

هي محيط الخط المركزي للكانات المقفلة األبعد عن مركز  )Ph ( حيث.)مم٣٠٠(
  .المقطع
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من  حول محيط الكانات المقفلة لتواءيوزع حديد التسليح الطولي المطلوب لال  ١١/٦/٦/٢-٤
  فيرعلى أن يوضع على األقل سيخ واحد أو وت. )مم٣٠٠(د أقصاه بتباعالداخل 

مضروبة في ) ٠,٠٤٢(وال يقل قطر السيخ عن القيمة . كل ركن من أركان الكانات
  . أكبرأيهما) مم١٠( عنتباعد الكانات أو 

) لمسافة تساوي على األقل اإللتواءحديد تسليح ستمر ي  ١١/٦/٦/٣-٤ )dbt  بعد النقطة المطلوب +
هي عرض المقطع المحيط ) bt(حيث  . حديد تسليح لمقاومة اإللتواءنظرياًعندها 

  .بحديد التسليح
عندما يكون ) SBC 304 ,11.7 (الفصل  متطلبات تطبق :باالحتكاكمقاومة القص   ١١/٧-٤

، مثل مكان شق موجود أو حدد مى القص عبر مستوانتقال افتراض من المناسب
نة  أو سطح بيني لطبقتي خرسا سطح بيني بين مواد غير متشابههثه أويمكن حدو

  . في أوقات مختلفةاصبت
  الكمرات العميقة  ١١/٨-٤
 بين بحر صاٍف األعضاء التي لها على )١١/٨-٤(البند  اشتراطاتتطبق   ١١/٨/١-٤

مناطق من ال أو ،لعضوالكلي لعمق الأضعاف ) ٤ (لىال يزيد ع )ln (الركيزتين
 عمق  ضعفيلىال تزيد عمن الركيزة  مسافة علىمحملة بأحمال مركزة الالكمرات 

         البندأنظر أيضاً . قابل من الوجه الم وجه ومدعماًعلى ، ويكون الحمل مطبقاًالعضو
)12.10.6, SBC 304(لتثبيت حديد تسليح الكمرات العميقة .  

       البند متطلباتوفق التحليل غير الخطي باستخدامم الكمرات العميقة يتصميسمح ب  ١١/٨/٢-٤
)10.7.1, SBC 304(أو  )Appendix A, SBC 304(.  

)( على )Vn( اإلسمية للعضومقاومة القصتزيد ال   ١١/٨/٣-٤ )5 6 '
c wf b d(.  

، )0.0025bw.S(  عن)vA (بحر العلىية عمودال تقل مساحة حديد تسليح القص ال  ١١/٨/٤-٤
  .) مم٣٠٠(أو ) 5d(لى  ع)S (  المسافة األفقية بين األسياخال تزيدو

، وال )0.0015bw.S2 ( عن) vhA (بحر للالموازيةال تقل مساحة حديد تسليح القص   ١١/٨/٥-٤
 تباعد حديد تسليح القص أو )S2 ( حيث.)مم٣٠٠(أو ) 5d(لى ع) S2(تزيد 

تسليح التباعد حديد ي على حديد التسليح الطولي عمود مقاس في اتجاه اإللتواء
  .األفقي

 بدالً من الحد )A.3.3, SBC 304( البند وفق  المطلوبحديد التسليح بحسابيسمح   ١١/٨/٦-٤
  .)١١/٨/٥-٤ و١١/٨/٤-٤(المحددين في البندين األفقي والرأسي  للتسليح األدنى
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  )Corbels(البارزة  والركائز )Brackets( كتاف األتصميم  ١١/٩-٤
 التي تقل فيها نسبة بحر القص إلى عمـق          بتصميم األكتاف والركائز البارزة   يسمح    ١١/٩/١-٤

 باسـتخدام    ) ٢( عـن ) a/d(الكتف أو الركيزة البارزة أفقياً عنـد وجـه الدعامـة        
)Appendix A, SBC 304(.  

ــق    ١١/٩/٢-٤ ــارزة وف ــائز الب ــاف والرك ــصميم األكت ــسمح بت ــاتي ــدين ال متطلب                                بن
)11.9.3 and 11.9.4, SBC 304(إذا كانت :  
  ، وكانت)١( لىال تزيد ع) a/d(   )أ ( 
  .)Vu(  القصوى قوة القصلى ال تزيد ع) Nuc( تتعرض لقوة شد أفقية  )ب( 

  .)R 11.9.1 and R 11.9.2, SBC 304 C(لمزيد من التوضيح أنظر الشكلين 
  .0.5dيقل العمق عند الحافة الخارجية لمساحة االستناد عن ال   ١١/٩/٣-٤
يصمم المقطع عند وجه الدعامة لمقاومة قوة قص وعزم وقوة أفقية تؤثر مجتمعـة                ١١/٩/٤-٤

  .)through 11.9.7, SBC 304 11.9.3(وفق متطلبات البنود 
ذ معامل إنقاص   في جميع الحسابات الخاصة بتصميم األكتاف والركائز البارزة يؤخ          ١١/٩/٥-٤

  .)φ = 0.75( المقاومة
على أنها حمل حي حتى لو كانت ناتجة عن الزحف أو           )Nuc(تعامل قوة الشد األفقية       ١١/٩/٦-٤

  .)SBC 304 ,11.9.3.4( البند  متطلبات، وفق أو التغير في درجة الحرارةاإلنكماش
   الحوائطتصميم  ١١/١٠-٤
البالطات في الفصل متطلبات  وفق الحائط  وجهعلى القص المتعامدة تصمم قوى  ١١/١٠/١-٤

)11.12, SBC 304( .وفق الحائط ى مستوفيالواقعة  ةاألفقي القص وتصمم قوى 
 قوىيسمح بتصميم و. )through 11.10.9, SBC 304 11.10.2( البنودمتطلبات 

             وفق ضعفي طولها ارتفاعاتهاتتجاوز  القص األفقية للحوائط التي ال
)Appendix A, SBC 304( والبنود) 11.10.9.2 through 11.10.9.5, SBC 304 (.  

إلى المساحة الكلية للمقطع الرأسي للحائط للقص ال تقل نسبة حديد التسليح األفقي   ١١/١٠/٢-٤
)ρh ( وال يزيد تباعده 0.0025عن ،S2خمس  الطول األفقي للحائطلى ع ) lw/5( أو 

  .)مم٥٠٠( لىى أن ال يزيد ععل) 3h(ثالثة أضعاف سمك الحائط 
إلى المساحة الكلية للمقطع األفقي للحائط  للقص  نسبة حديد التسليح الرأسيال تقل  ١١/١٠/٣-٤

)ρn ( عن القيمة المحسوبة بالمعادلة)32-11, SBC 304( زيد  على أن ال ت0.0025 أو
ل األفقي  ثلث  الطولى ع)S1( ، وال يزيد تباعده األفقي القصحتسلي كمية حديد لىع

 لىعلى أن ال يزيد ع) 3h( ثالثة أضعاف سمك الحائط  على أو)lw/3 (للحائط
  .)مم٥٠٠(
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تنتقل العزوم الناتجة من أحمال الوزن أو الرياح أو عندما  : العزوم لألعمدةانتقال  ١١/١١-٤
في أماكن أتصالها مع العناصر اإلنشائية  لألعمدة أخرى قوىالزالزل أو أي 

م في تصميم حديد و العزانتقال القص الناتج عن عتباراالي يؤخذ فو األخرى،
  .)SBC 304 ,11.11( الفصل  متطلباتوفقالتسليح المستعرض لألعمدة وذلك 

  لبالطات واألساساتإعتبارات القص ل  ١١/١٢-٤
 في المناطق المجاورة لألعمدة أولمقاومة القص  األساساتتصمم البالطات و  ١١/١٢/١-٤

  .)SBC 304 ,11.12(   الفصلوفقو ردود األفعال األحمال المركزة أ
يعدل المقطع الحرج للقص في البالطات في حال وجود فتحات وفق متطلبات البند             ١١/١٢/٢-٤

)11.12.5, SBC 304.(  
 لمقاومة القص وفق متطلبات البند نتقال العزوم بين العمود والبالطةتصمم منطقة ا  ١١/١٢/٣-٤

)11.12.6, SBC 304.(  
  
   والوصالت التراكبية لحديد التسليحمتداداالطول   ١٢-٤
   عام-  لحديد التسليحمتداداالطول   ١٢/١-٤
١٢/١/١-٤  لحديد التسليح الواقع تحت تأثير الشد أو الضغط عند كل مقطع متداداالرف طول يع 

  جانبي المقطععلى المدفون  حديد التسليحمن أعضاء الخرسانة اإلنشائية بأنه طول
 عن طول االستعاضةويجوز . ة عند ذلك المقطع المطلوبجهاداإل قيمة لتوليدالزم ال
 وال. تمعه أو أجهزة ميكانيكية أو بها مجخطاف قياسي باستخدام أو تقليله متداداال

 في حالة وقوع  لتحقيق طول األمتداد المطلوبخطاف قياسي باستخداميسمح 
  .األسياخ تحت الضغط

'( قيمة  تتجاوز ال  ١٢/١/٢-٤
cf ( هذا الفصلالمستخدمة في) باسكال ميجا )٨,٣٣.  

 متداداال يحدد طول : المعرضة للشد األسياخ واألسالك ذات النتوءاتامتدادطول   ١٢/٢-٤
)ld ( أحد البندينوفقللشد المعرضة لألسياخ واألسالك ذات النتوءات              
)12.2.2 or 12.2.3, SBC 304( عاِمالتويعدل الطول بالضرب فيما ينطبق من م ،

  وفقمتداداالويسمح بإنقاص طول . )SBC 304 ,12.2.4( البند  متطلباتوفقالتعديل 
  .)مم٣٠٠ (عن) ld (على أال يقل. )SBC 304 ,12.2.5( البند متطلبات

 متداداال يحدد طول:  األسياخ واألسالك ذات النتوءات المعرضة للضغطامتدادطول   ١٢/٣-٤
)ldc ( البندوفق المعرضة للضغطلألسياخ واألسالك ذات النتوءات             
)12.3.2, SBC 304( .الطول عدلوي ldc  عاِمالت التعديلبالضرب فيما ينطبق من م

   .)مم٢٠٠ ( عن)ldc ( على أال يقل.)SBC 304 ,12.3.3(البند متطلبات  وفق
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 األسياخ على شكل حزم امتداد طول يحسب : شكل حزمعلىألسياخ ل متداداالطول   ١٢/٤-٤
 ) ١,٢ ( فيللسيخ المفردالمحسوب  طول االمتداد بضرب لشد أو الضغطلالمعرضة 

 ) ٤ (لحزمة مكونة منإذا كانت ا )١,٣٣ (وأسياخ ) ٣(مكونة من إذا كانت الحزمة 
تعامل ) SBC 304 ,12.2(المناسبة وفق الفصل التعديل لتحديد معاِمالت و ،أسياخ

 .ألسياخ الحزمة كسيخ مفرد بقطر يتم حسابه من المساحة الكلية المكافئة الحزمة

  لشدل  الخطاف القياسي المعرضامتدادطول   ١٢/٥-٤
 بخطاف والمنتهية  للشدةالمعرض، لألسياخ ذات النتوءات )ldh (متدادااليحدد طول   ١٢/٥/١-٤

  اإلمتدادح بتعديل طوليسم و)SBC 304 ,12.5(الفصل متطلبات  وفققياسي 
على أال ، )SBC 304 ,12.5.3( البند وفقالتعديل معاِمالت  بالضرب فيما ينطبق من

  .)مم١٥٠ (أو) 8db ( عن)ldh (يقل
تحاط الخطافات القياسية المستخدمة عند نهايات األعضاء اإلنشائية غير المستمرة   ١٢/٥/٢-٤

  الغطاء الخرسانيت سماكة إذا كان)SBC 304 ,12.5.4(بأربطة أو كانات وفق البند 
  )R 12.5.4, SBC 304C(أنظر ايضاً الشكل . )مم٦٠ (قل منأالخطاف المحيط ب

 ةميكانيكيأداة  أي باستخدام - البناءمسئول بعد موافقة -  يسمح:التثبيت الميكانيكي  ١٢/٦-٤
ضرار ة من غير التسبب في أطلوبم المقاومة اللتوليديد التسليح  على ربط حدةقادر

حديد من ميكانيكي باإلضافة إلى طول التثبيت ال باستخدامكما يسمح . للخرسانة
  . للسيخ والتثبيت الميكانيكيإجهادالتسليح المدفون في الخرسانة بين نقطة أقصى 

  لشدلة رضعم شبك األسالك الملحمة ذات النتوءات الامتدادطول   ١٢/٧-٤
  بينسالك الملحمة ذات النتوءات من نقطة، لشبك األ)ld( متدادااليحسب طول   ١٢/٧/١-٤

 من أٍي من المحسوب )ld (متداداالطرف السلك، بضرب طول والمقطع الحرج 
 البندين وفق فيما ينطبق من معاِمالت التعديل )or 12.2.3, SBC 304 12.2.2(البندين 

)12.7.2 or 12.7.3, SBC 304( .لبندوفق ا متداداالبإنقاص طول  يسمحو       
)12.2.5, SBC 304(, أال يقل على )ld (عن) ساب الوصالت ، ماعدا عند ح)مم٢٠٠

  .)١٢/١٨-٤(  البندوفقالتراكبية 
 عند وجود أسالك ملساء في شبك األسالك ذات )١٢/٨-٤( البند وفقيمد الشبك   ١٢/٧/٢-٤

  .متداداالالنتوءات في اتجاه طول 
 امتدادطول  يحسب :المعرضة للشدء  شبك األسالك الملحمة الملساامتدادطول   ١٢/٨-٤

  على،)SBC304 ,12.8(الفصل وفق  المعرضة للشدشبك األسالك الملحمة الملساء 
           البندوفق ماعدا عند حساب الوصالت التراكبية ،)مم١٥٠(عن ) ld (ال يقلأ
)١٢/١٩-٤(.  
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  جهاد ألوتار سبق اإلاالمتدادطول   ١٢/٩-٤
       باستخدام) Seven–Wire( لوتد مكون من سبعة أسالك دمتدايحسب طول اال  ١٢/٩/١-٤

)Eq. 12-2, SBC 304(وفقاً للبند ه، ويسمح بإنقاص )12.9.1.1, SBC 304(.  
البند وفق  المحسوب متداديزاد طول االعندما ال يصل طول الربط نهاية العضو،   ١٢/٩/٢-٤

ن التصميم يشتمل في منطقة الشد سابقة الضغط إذا كا إلى الضعف )١٢/٩/١-٤(
    .على قوى شد تحت تأثير أحمال التشغيل

  عام - نحناءال حديد تسليح اامتدادطول   ١٢/١٠-٤
 جانب الشد بثنيه من خالل عصب في حديد التسليح امتداديسمح بتحقيق طول   ١٢/١٠/١-٤

  . من العضو مع حديد التسليح في الوجه المقابلاًمرتسالكمره وربطه أو جعله م
 حديد امتداد، تؤخذ المقاطع الحرجة لطول نحناءاللألعضاء الواقعة تحت تأثير ا  ١٢/١٠/٢-٤

 ى أو تثنىهالبحر حيث تن على طول وعند النقاط إجهادى علالتسليح عند نقاط أ
          في البندالواردة الشتراطات استيفاء اةأسياخ التسليح المجاور، مع مراعا

)١٢/١١/٤-٤(.  
أبعد من النقطة التي عندها تكون هذه األسياخ غير مطلوبة (التسليح تمد أسياخ   ١٢/١٠/٣-٤

 أكبر، ماعدا أيهما ) 12db (مسافة تساوي العمق الفعال للعضو أو) نحناءاللمقاومة ا
  .ة الكابولية للعوارضف الحراطرالبسيطة وعند األالعوارض كائز عند ر

بعد النقطة  )ld (عن طول االمتدادرة الطول المدفون ألسياخ الحديد المستمال يقل   ١٢/١٠/٤-٤
 لمقاومة اً مطلوبيكون حديد تسليح الشد عندما الجزء من  ىهني أو ىثنيالتي عندها 

   .نحناءالا
 المتطلبات تحققت إذا في مناطق الشد إال نحناءالال يسمح بإنهاء أسياخ حديد تسليح ا  ١٢/١٠/٥-٤

  .)SBC 304 ,12.10.5( في البند المذكورة
 عندما يكون نحناءالفي األعضاء المعرضة لبشكل كاف ت حديد تسليح الشد يثب  ١٢/١٠/٦-٤

أو  مع العزم، كما في حالة القواعد المائلة طردياًناسب يت ال حديد التسليح إجهاد
ن حديد تسليح  العميقة، أو األعضاء التي يكونحناءالالمدرجة، األكتاف، أعضاء ا

 العميقة أنظر البندين نحناءالوألعضاء ا.  لوجه الضغطالشد فيها غير مواٍز
)12.11.4 and 12.12.4, SBC 304(.   

   حديد تسليح العزم الموجبامتدادطول   ١٢/١١-٤
يمد حديد تسليح العزم الموجب لألعضاء ذات األبعاد العادية واألعضاء العميقة بما   ١٢/١١/١-٤

  .)SBC 304 ,12.11( متطلبات الفصل يحقق
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كيزة عن ر إلي داخل الىدد أسياخ حديد التسليح الممدودة في نفس المستو عال يقل  ١٢/١١/٢-٤
وفي حالة . الثلث في حالة األعضاء البسيطة والربع في حالة األعضاء المستمرة

   .)مم١٥٠ ( داخل الركيزة عنمتدادال تقل مسافة االالكمرات 
 في األعضاء )١٢/١١/٢-٤( البند وفقوالممدود الموجب العزم يربط حديد تسليح   ١٢/١١/٣-٤

 المقاوم لألحمال الجانبية بحيث تولد مقاومة رئيسمن النظام الالتي هي جزء 
  .عند وجه الركيزة) fy ( في الشدالخضوع المحددة

 حديد تسليح الشد للعزم الموجب عند الركائز البسيطة وعند نقاط قطريحدد   ١٢/١١/٤-٤
  .)SBC 304 ,12.11.3( البند وفق )Inflection Points (االنعطاف

   حديد تسليح العزم السالبامتدادطول   ١٢/١٢-٤
  األعضاء مقيدة الحركة أو أويثبت حديد تسليح العزم السالب لألعضاء المستمرة،  ١٢/١٢/١-٤

 نحناءاإلعضاء عند الركائز الداخلية أل أو جاسئ أو ألي عضو من هيكل ة ،الكابولي
  .)SBC 304 ,12.12( الفصل قوفعميقة ال

   البندينوفق العضو بحرداخل لحديد تسليح العزم السالب  دفون الطول الميكون  ١٢/١٢/٢-٤
  .)١٢/١٠/٣-٤ و١٢/١-٤(

 الركيزة فوق المقاوم للعزم السالبحديد الشد الكلي ل العددثلث  -على األقل -مد ي  ١٢/١٢/٣-٤
أو ) 12db ( عن العمق الفعال للعضو أو ال يقلبعد نقطة االنعطاف بطول مدفون 

  . أكبرا أيهصافيالبحر المن ) ١٦/١(
  قص حديد تسليح الامتدادطول   ١٢/١٣-٤
من لضغط والشد  اوجهيإلى يمكن   أقرب ماالجذعالقص في  حديد تسليح  يمد  ١٢/١٣/١-٤

 وذلك ،ومسافة تقارب أسياخ التسليحالخرساني  متطلبات الغطاء يحققوبما  الكمرة
  .)SBC 304 ,12.13( الفصل وفق

  أو المركبة على شكلالبسيطة  أو الكاناتتثبت نهايات الكانات ذات الضلع المفرد،  ١٢/١٣/٢-٤
)U (البنود وفق )12.13.2.1 through 12.13.2.5, SBC 304(.  

بين المركبة  البسيطة أو U في جزء مستمر من كانات انحناءفي كل يوضع   ١٢/١٣/٣-٤
  .سيخ تسليح طوليالنهايات المثبتة 

   عام–الت حديد التسليح وص  ١٢/١٤-٤
الرسومات فقط إذا كانت مطلوبة في م وصالت حديد التسليح ايسمح باستخد  ١٢/١٤/١-٤

   . المهندس المسئولتعليمات المواصفات أو حسب فيالتصميمية أو 
  الوصالت التراكبية  ١٢/١٤/٢-٤
 ورد ماعدا ) مم٣٦( علىها قطريزيد  يتلتستخدم الوصالت التراكبية لألسياخ ا ال  ١٢/١٤/٢/١-٤

  .)and 15.8.2.3, SBC 304 12.16.2(في البندين 
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 طول لىيزيد عطول في حزمة بالمجموعة لتراكبية لألسياخ  الوصالت اتصمم  ١٢/١٤/٢/٢-٤
. )١٢/٤-٤(لبند ا وفقسياخ المفردة ضمن الحزمة الوصلة التراكبية المطلوبة لأل

ل عمب ردة ضمن الحزمة والألسياخ المفالتراكبية لوصالت ال بتداخلوال يسمح 
  .وصالت  بين الحزم بأكملها

 بين األسياخ العرضيد التباعيزيد  ال ،نحناءالعة تحت تأثير الألعضاء الواق  ١٢/١٤/٢/٣-٤
الطول المطلوب للوصلة  )٥/١(  خمسعلىالموصلة بوصالت تراكبية غير متالمسة 

  .)مم١٥٠ (التراكبية أو
 الوصالت باستخدام يسمح :وصالت اللحام التراكبيةوالوصالت الميكانيكية   ١٢/١٤/٣-٤

الملحمة بالكامل ( أن تولد أي من هذه الوصالت علىالتراكبية الملحمة والميكانيكية، 
 من مقاومة )%١٢٥ (عن ماال يقلفي الشد أو الضغط ) أو الميكانيكية بالكامل

ها  قطريزيدي ال تليمكن تجاوز هذا الشرط لألسياخ او ،) fy (الخضوع المحددة
  .)١٢/١٥/٤-٤(  البندإذا تحققت اشتراطات )مم١٦( لىع

  الشدمنطقة وصالت األسياخ واألسالك ذات النتوءات الواقعة في   ١٢/١٥-٤
  ) B (أو ) ld (بطول يساوي) A( بأحد الصنفين،وصالت الشد التراكبية  صنفت  ١٢/١٥/١-٤

 ) ld (حيث. )مم٣٠٠ (طول أي منهما عن، على أال يقل )1.3ld (بطول يساوي
   دون تعديله بالمعامل في البند)١٢/٢-٤( وفقاً للبند  في الشدمتدادطول اال

)12.2.5, SBC 304(.  
 الوصالت التراكبية لألسياخ واألسالك ذات النتوءات والواقعة تحت تأثير صممت  ١٢/١٥/٢-٤

الت  في الحاAالفئة   منالوصالت باستخدامويسمح  Bفئة  العلى أنها منالشد 
  :التالية

 ضعفي مساحة الحديد المطلوبة عنالمنفذ حديد التسليح عندما ال تقل مساحة   )أ ( 
  .بالتحليل على الطول الكلي للوصلة

  .لألسياخ الكلي عددنصف ال لىع ال يزيد عدد األسياخ الموصلة تراكبياًعندما   )ب(
  ).R12.15.2, SBC 304C (أنظر الجدول

 الوصالت التراكبية الملحمة استخدامعند  )١٢/١٤/٣-٤( البند  اشتراطاتتستوفى  ١٢/١٥/٣-٤
أقل من ضعفي مساحة  ذالمنفكون مساحة حديد التسليح في حالة  ،أو الميكانيكية

  .،حديد التسليح المطلوبة بالتحليل
للوصالت التراكبية الملحمة أو  )١٢/١٤/٣-٤(البند اشتراطات يسمح بتجاوز   ١٢/١٥/٤-٤

 استيفاءعند ) مم١٦( لىبقطر ال يزيد ع أسياخ استخدامالة حالميكانيكية في 
  : التاليةالشتراطاتا

 .)مم٦٠٠ (الوصالت عنعندما ال يقل تراكب   ١٢/١٥/٤/١-٤
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 حديد التسليح الموصل إجهاد بإعتبار كل مقطع، عند الشد المتولدة قوىحساب   ١٢/١٥/٤/٢-٤
 وبإعتبار. )fy (لى يزيد ع أاللىع لمقاومة الوصل التراكبي المحددة مساوياًتراكبياً 

 مضروبة في نسبة )fy ( لـمساوياً في حديد التسليح غير الموصل تراكبياً جهاداإل
  .)fy (لى يزيد ع أالعلى، )ld ( ى بعد المقطع إلدفونأقصر طول م

 قوىضعفي ال على  مقطعأيممكن تولدها عند  الشد الكلية القوى عندما تزيد  ١٢/١٥/٤/٣-٤
 المساحة في باسكال  ميجا)١٤٠ ( حاصل ضربوبما ال يقل عنالتحليل، المطلوبة ب

  .المستخدم الكلية لحديد التسليح
من بالكامل  الوصالت التراكبية ألعضاء الربط الواقعة تحت تأثير الشد فذنت  ١٢/١٥/٥-٤

وفي . )١٢/١٤/٣-٤( البند وفق ملحمة  بالكامل من وصالتوصالت ميكانيكية أو
 بطول ال يقل عن متخالفلمتجاورة تعمل الوصالت بشكل حالة األسياخ ا

 .)مم٧٥٠(

  الضغطمنطقة وصالت األسياخ ذات النتوءات الواقعة في   ١٢/١٦-٤
عندما تكون ) fy db 0.05( الضغط بمقدار  منطقةيؤخذ طول الوصلة التراكبية في  ١٢/١٦/١-٤

عندما ) 0.09 fy – 24(dbباسكال أو بمقدار  ميجا) ٤٢٠(تساوي أو أقل من ) fy(قيمة 
يزاد طول الوصلة . )مم٣٠٠( ال يقل عنباسكال و ميجا) ٤٢٠( على) fy(ال تزيد 

fc( التراكبية بمقدار الثلث عندما تكون قيمة 
   .كالباس ميجا) ٢٠(أقل من ) '

ت مقاسات تتكون من أسياخ ذا واقعة في منطقة الضغط ووصلة تراكبيةذ يتنفعند   ١٢/١٦/٢-٤
 للسيخ متداد من طول االلطول األكبر من كلل مساوياً طول الوصلة يكون مختلفة ،

  . قطراً أو طول الوصلة للسيخ األصغر قطراًاألكبر
  .)١٢/١٤/٣-٤( البند وفقتستخدم الوصالت الميكانيكية أو الملحمة   ١٢/١٦/٣-٤
 إجهادل  لألسياخ المطلوبة لمقاومة الضغط فقط، يسمح بنق: الطرفيستناداإلوصالت   ١٢/١٦/٤-٤

أجهزة  باستخدامقطع ومثبتة باتصال متحد المركز منهايات مربعة الاالستناد بين 
، مقفلةعضاء التي لها أربطة تسليح تستخدم هذه الوصالت فقط في األو. مناسبة

  .، أو تسليح حلزونيمقفلةكانات تسليح 
  األعمدةلوصالت في ا  ١٢/١٧-٤
الت الميكانيكية ووصالت اللحام التراكبية تستخدم الوصالت التراكبية والوص  ١٢/١٧/١-٤

 ى إل١٢/١٧/٢-٤( في البنود الواردة الشتراطاتا وفقالطرفي  االستنادووصالت 
تراكيب األحمال المؤثرة  جميع اشتراطات أن تفي الوصلة على، و)١٢/١٧/٤-٤

  .عمودعلى ال
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  األعمدةالوصالت التراكبية في   ١٢/١٧/٢-٤
 ضغط، تستخدم إجهادهو القصوى  الناتج عن األحمال إلجهاداعندما يكون   ١٢/١٧/٢/١-٤

ينطبق من   وما)١٢/١٦/٢-٤ و١٢/١٦/١-٤( ين البندوفقالوصالت التراكبية 
  .)١٢/١٧/٢/٥-٤ أو ١٢/١٧/٢/٤-٤( ينالبند

 لى شد وال يزيد عإجهادهو القصوى  السيخ الناتج عن األحمال إجهادعندما يكون   ١٢/١٧/٢/٢-٤
)0.5fy (د، تستخدم وصالت شد تراكبية من الفئةفي الش) B (كان أكثر من إذا 

 ) A (نصف األسياخ موصلة عند أي مقطع أو تستخدم وصالت شد تراكبية من الفئة
أقل من نصف األسياخ موصلة عند أي مقطع وكانت الوصالت نصف أو  كان إذا

  .)ld( بطول )Staggered (التراكبية المتعاقبة متداخلة
 إجهاد عندما يزيدفي جميع الحاالت  Bتستخدم وصالت الشد التراكبية من الفئة   ١٢/١٧/٢/٣-٤

  . في الشد) 0.5fy (لىعالقصوى السيخ الناتج عن األحمال 
المساحة الفعالة لحديد األربطة ال تقل فيها ألعضاء الضغط المسلحة باألربطة والتي   ١٢/١٧/٢/٤-٤

يسمح بضرب طول الوصلة ، )0.0015hs (نعخالل طول الوصلة التراكبية 
 فروعتستخدم . )مم٣٠٠ ( يقل طول الوصلة عن أالعلى، )٠,٨٣ (التراكبية بـ

 في نامعرفت )s و h ( حيث، لتحديد المساحة الفعالة)h ( البعدعلىية عموداألربطة ال
  .)SBC 304 ,12.0( الفصل

تراكبية داخل ألعضاء الضغط المسلحة حلزونياً، يسمح بضرب طول الوصلة ال  ١٢/١٧/٢/٥-٤
  .)مم٣٠٠ ( يقل طول الوصلة عن أالعلى، )0.75 (التسليح الحلزوني بـ

 تستخدم الوصالت :التراكبية في األعمدةووصالت اللحام الوصالت الميكانيكية   ١٢/١٧/٣-٤
  .)١٢/١٤/٣-٤( البند وفقالميكانيكية أو الملحمة 

الطرفي  االستناد وصالت خدامباست يسمح : الطرفي في األعمدةستناداإلوصالت   ١٢/١٧/٤-٤
 الوصالت متداخلة تنوكاد تحت الضغط، الحدي إذا كان )١٢/١٦/٤-٤( البند وفق
بناء ( مقاومة الشد ال تقل أعلى وضافية عند مواضع الوصل،إ أسياخ تم استخدام أو

 عن عمودلألسياخ المستمرة في كل وجه من ال) fy مقاومة الخضوع المحددة على
)0.25fy (بة في مساحة حديد التسليح الرأسي لذلك الوجهمضرو.  

  الشدمنطقة  النتوءات والواقع في وصالت شبك األسالك الملحمة ذات  ١٢/١٨-٤
 ذات ةلوصالت المصنعة من شبك أسالك ملحماتراكب  لطول األدنى الحدال يقل   ١٢/١٨/١-٤

 ال يقل و،)مم٢٠٠ ( أو)1.3ld( عن -يةح الشبكاولألا نهاياتبين مقاساً  -نتوءات 
 "a"أنظر الفقرة ( ) مم٥٠ ( لكل لوح شبكي عنالعرضيةالتراكب بين أبعد األسالك 

مقاومة  ليحقق) ld (متدادطول اال ويحسب. ))R12.18, SBC 304C( من الشكل 
  .)١٢/٧-٤(وفق البند  ) fy (الخضوع المحددة
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 في حال عدم توءات، النذات ةالملحم األسالك لشبك  الوصالت التراكبيةتعامل  ١٢/١٨/٢-٤
 . طول الوصلة التراكبية، كأنها أسالك ذات نتوءاتعلى عرضيةأسالك تراكب 

  .)R12.18, SBC 304C ( من الشكل )b(أنظر الفقرة 
أسالك وجود  وذلك في حالة )١٢/١٩-٤( البند وفق الوصلة التراكبية لشبك تنفذ  ١٢/١٨/٣-٤

عند عمل  ه الوصلة التراكبية أو نتوءات في اتجاذات ةملحم أسالك ملساء في شبك
  .سلك ذي نتوءات وشبك سلك أملس وصلة تراكبية من شبك

  الشدمنطقة وصالت شبك األسالك الملحمة الملساء والواقع في   ١٢/١٩-٤
وصالت التراكبية المصنعة من شبك أسالك ملحم أملس  لطول الاألدنى يحسب الحد  ١٢/١٩/١-٤

  .)١٢/١٩/٣-٤ و١٢/١٩/٢-٤(البندين وفق 
 عن - لكل لوح شبكي عرضية بين أبعد أسالكاًمقاس -طول التراكب ال يقل   ١٢/١٩/٢-٤

، أو )1.5ld(، أو العرضية للشبكألسالك اتباعد  مسافة ى مضافاً إل) مم٥٠(
وذلك عندما تكون ) R12.19, SBC 304 C من الشكل) a(أنظر الفقرة () مم١٥٠(

لحديد المطلوبة بالتحليل عند موضع  مساحة ان ضعفمساحة حديد التسليح أقل م
          وفق البند) fy(مقاومة الخضوع المحددة تحقيق ل) ld (متداد طول االويكون. الوصلة

)٨/ ١٢-٤(.  
 )1.5ld( عن -لكل لوح شبكيعرضية  بين أبعد أسالك اًمقاس -طول التراكب ال يقل   ١٢/١٩/٣-٤

وذلك عندما تكون ) R12.19, SBC 304 C من الشكل  "b"أنظر الفقرة () مم٥٠ (أو
بالتحليل عند موضع  مساحة الحديد المطلوبة قل ضعف األعلىمساحة حديد التسليح 

وفق البند ) fy (مقاومة الخضوع المحددةحقق ي ل)ld( متداد طول االيحسبو. الوصلة
)١٢/٨-٤(.  

  
  تجاهيناإل  التسليح فيالبالطات ذات  ١٣-٤
 هذا الفصل الشتراطات وفقاً االتجاهينات ذات التسليح في تصمم وتنفذ البالط :عام  ١٣/١-٤

البالطات المصمتة  ويشمل ذلك )SBC 304(ومتطلبات الباب الثالث عشر من 
  .والمجوفة وبالطات الهوردي في حالة وجود كمرات بين الركائز أو عدم وجودها

هذا  اشتراطاتفق  لسماكة البالطات المصممة واألدنى يحدد الحد :سماكة البالطات  ١٣/٢-٤
  .)٩/٥/١/٢-٤( البند اشتراطات يحققالفصل بما 

  حديد تسليح البالطات  ١٣/٣-٤
 على أن  حسب العزوم في المقاطع الحرجةاتجاهتحدد مساحة حديد التسليح في كل   ١٣/٣/١-٤

.التاليةالبنود   فيالشتراطات اقوف تنفذ و)٧/١٠-٤( البند مطلوب فيالقل عن تال  
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ماكة زيد البعد بين قضبان حديد التسليح في مقاطع العزوم الحرجة عن ضعف سال ي  ١٣/٣/٢-٤
  .األعصابذات الخاليا أو جزاء من مساحة البالطة األ باستثناء البالطة،

في الكمرات واألعمدة ) مم١٥٠( ال يقل عن ايمتد حديد التسليح للعزوم الموجبة بم  ١٣/٣/٣-٤
  .مستمرة ويكون مستقيماً أو معكوفاًوالحوائط الواقعة عند حافة بالطة غير 

أو ) العمودي على حافة بالطة غير مستمرة( حديد التسليح للعزوم السالبة ىيثن  ١٣/٣/٤-٤
 عند بما يحقق متطلبات طول االمتداديربط في الكمرات أو األعمدة أو الحوائط 

Chapter 12, SBC 304(.( وفقوجه الركيزة  
مستمرة أو البالطة غير ال حافة عليهات أو حوائط ترتكز  عدم وجود كمراةفي حال  ١٣/٣/٥-٤

  .نفسهايثبت في البالطة كابولي فإن حديد التسليح على شكل  البالطة كانت
، يصمم وينفذ الحديد العلوي والسفلي في حالة وجود كمرات بين ركائز البالطة  ١٣/٣/٦-٤

  .)SBC 304 ,13.3.6(البند  وفقللبالطة 
نقاص كمية تسليح العزوم السالبة  إل)Drop Panel(  التأزير الهابطتخداماس في حالة  ١٣/٣/٧-٤

 متطلبات ىتراع) بالطة مسلحة من دون كمرات(ة تويبالطة مس داعم لعمود فوق
  .تأزير الهابط لتصميم ال)SBC 304 ,13.3.7(البند 

البند وفق بين الركائز   حديد التسليح للبالطات المسلحة من دون كمراتفصلي  ١٣/٣/٨-٤
)13.3.8, SBC 304 (كما هو موضح في الشكلو(13.3.8, SBC 304) .   

  الفتحات في البالطات  ١٣/٤-٤
أن من  التحليل عن طريق بعد التحقق البالطةفي ) بأي مقاس(يسمح بعمل فتحات   ١٣/٤/١-٤

          البنديناشتراطات فق المطلوبة وعن المقاومةال تقل المقاومة التصميمية 
 بما في ذلك )٩/٥-٤(البند  في  التشغيلاشتراطات تحقيق مع ،)٩/٣-٤و ٩/٢-٤(

  .االنحرافات حدود
  إلى عمل تحليل خاصبدون كمرات من دون الحاجةة يسمح بعمل فتحات في بالط  ١٣/٤/٢-٤

  .)SBC 304 ,13.4.2( متطلبات البند تحققد نع
  االتجاهينتصميم البالطات ذات   ١٣/٥-٤
 أال تقل على االتزان والتوافق الهندسي تحقق شروطت بأي طريقة تصمم البالطا  ١٣/٥/١-٤

) ٩/٣-٤ و٩/٢-٤( البندين اشتراطاتة عند كل مقطع عن يالمقاومة التصميم
  . التشغيل بما فيها حدود االنحرافاتاشتراطاتبحيث تستوفي و

ت بين تصمم البالطات لمقاومة أحمال الجاذبية ويتضمن ذلك البالطات والكمرا  ١٣/٥/١/١-٤
 باستعمال)  شكل هياكل متعامدةعلى (للبالطة والحوائط الداعمة األعمدةالركائز و

وفق البند  أو طريقة الهيكل المكافئ )١٣/٦-٤( وفق البند طريقة التصميم المباشر
                في المذكورةأي من الطرق باستخدام كما يسمح . )١٣/٧-٤(
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)Appendix C, SBC 304( طريقة اشتراطاتال تحقق التي  - طاتلتصميم البال 
 إذا كانت هذه البالطات محمولة على كمرات ذات جساءة كافية -التصميم المباشر

  .)١٣/٥/١/٤-٤(تحقق اشتراطات البند 
نشائية لمقاومة األحمال الجانبية تأثير  عند تحليل الهياكل اإلاإلعتباريؤخذ في   ١٣/٥/١/٢-٤

  .أعضاء الهيكل جساءة علىالتشققات والتسليح 
  .األحمال الجانبيةنتائج تحليل يسمح بتجميع نتائج تحليل أحمال الجاذبية و  ١٣/٥/١/٣-٤
 كانت إذامتطلبات الصالبة محققة ل) الجسر( الكمرة أو العارضة الداعمة تعتبر  ١٣/٥/١/٤-٤

  . أضعاف سماكة البالطة٣مدعمة باألعمدة أو الحوائط وذات عمق ال يقل عن 
السائدة عند كل القصوى  العزوم لمقاومةصمم البالطات والكمرات بين الركائز ت  ١٣/٥/٢-٤

  .مقطع
 انتقاالً  أخرى جانبيةقوىالزالزل أو أي  أو  الرياح أو أحمال الجاذبيةدما تسببعن  ١٣/٥/٣-٤

 عن طريق جزء من العزم غير الموازن يتم انتقال ،بين البالطات واألعمدةالعزوم 
 يتم انتقال بينما .)and 13.5.3.3, SBC 304 13.5.3.2( البندين وفق وذلك نحناءاال

 القص الالمركزي عن طريقالجزء المتبقي من العزوم بين البالطات واألعمدة 
  .)SBC 304 ,11.12.6(  البندوفق

 عن طريق األعمدة الداعمة أو الحوائط إلي الحمل من البالطات نتقالالصمم ي  ١٣/٥/٤-٤
  .)١١-٤(الفصل  وفق اإللتواءالقص و

  )Direct Design Method (طريقة التصميم المباشر  ١٣/٦-٤
 وفق البنود                           طريقة التصميم المباشر ميسمح باستخدا :الحدود  ١٣/٦/١-٤

)13.6.2 through 13.6.9, SBC 304( من االشتراطاتتتحقق عندما               
  .)١٣/٦/١/٨-٤ ى إل١٣/٦/١/١-٤(

  . بحور)٣(  كل اتجاه عنال يقل عدد البحور المستمرة في  ١٣/٦/١/١-٤
  بين الركائز ال تزيد نسبة أطول بحر إلي أقصر بحر بحيث مستطيلةتكون البالطة  ١٣/٦/١/٢-٤

  .)٢( لىمن المركز إلي المركز عمقيسة 
لي المركز في من المركز إ بين الركائز مقيسة  أطوال البحور المتعاقبةتختلفال   ١٣/٦/١/٣-٤

  .بحرمن أطول ) %٣٣( بأكثر منكل اتجاه 
  على المتعاقبةعن أي من خطوط محاور األعمدةترحيل األعمدة  ال تزيد مسافة  ١٣/٦/١/٤-٤

  .من طول البحر في اتجاه الترحيل) %١٠(
توزع بالتساوي على كامل  وجاذبية فقطالأحمال  عن تستخدم لحساب القوى الناتجة  ١٣/٦/١/٥-٤

  . ضعف الحمل الميتعلىال يزيد الحمل الحي بحيث طة البال
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تُحقق الجساءة   الجوانب،كمرات بين الركائز من جميع المحمولة على اتلبالطل  ١٣/٦/١/٦-٤
  .)SBC 304 ,13.6.1.6( البند النسبية للكمرات في اتجاهين متعامدين الحدود في

على البالطات ) ٨/٤-٤به في البند المسموح ( اعادة توزيع العزوم  مبدأال يطبق  ١٣/٦/١/٧-٤
  .)SBC 304 ,13.6.7(بطريقة التصميم المباشر، راجع البند المصممة 

التحليل تحقيق ب إذا ظهر )١٣/٦/١-٤( البند  الواردة فيحدوداليسمح بالتغير في   ١٣/٦/١/٨-٤
  .)١٣/٥/١-٤(اشتراطات البند 

  )Equivalent Frame Method (طريقة الهيكل المكافئ  ١٣/٧-٤
وفق متطلبات الفصل           طريقة الهيكل المكافئ متصمم البالطات باستخدا  ١٣/٧/١-٤

)13.7, SBC 304 (البنود على أساس اإلفتراضات فيو                       
)13.7.2 through 13.7.6, SBC 304( على أن تصمم البالطات واألعضاء الداعمة 

  .ؤثرة عن كل مقطعلها لمقاومة العزوم وقوى القص الم
همة تلك امس ،معدنية) Capitals (أغطيةذات  استخدام أعمدة عنديؤخذ في االعتبار  ١٣/٧/١/١-٤

  . في الجساءة ومقاومة العزوم والقصاألغطية
، يسمح باهمال التغير في طول األعمدة والبالطات الناتج عن االجهاد المباشر  ١٣/٧/١/٢-٤

  .واالنحرافات الناتجة عن القص
  
  الجدران  ١٤-٤
  جالملا  ١٤/١-٤
 مصحوبة بعزم قوى محورية أو  فقطمحورية المعرضة لقوى الجدران تصمم وتنفذ  ١٤/١/١-٤

  .)Chapter 14, SBC 304( هذا الفصل ومتطلبات الشتراطات وفقاً انحناء
        فصل في النحناءالا تصميم الشتراطات الكابولية وفقاً االستناد جدرانتصمم   ١٤/١/٢-٤

          البندألدنى لحديد التسليح األفقي وفقالحد اتحقيق اشتراطات  مع ،)١٠-٤(
)١٤/٣/٣-٤(.  

  عام  ١٤/٢-٤
       ١٤/٢-٤( البندين الشتراطات لمقاومة األحمال المحورية وفقاً الجدرانتصمم   ١٤/٢/١-٤

تصمم و. )١٤/٨-٤ أو ١٤/٥-٤و أ ١٤/٤-٤( وأي من البنود )١٤/٣-٤و
  .)١١/١٠-٤( البند الشتراطاتمة القص وفقاً  لمقاوالجدران

 المسافة بين لى عال يزيد بما  لكل حمل مركزجدارللالفعال يؤخذ الطول األفقي   ١٤/٢/٢-٤
 سماكة أضعاف ة أربعا إليهاًمضافلكل حمل  مسافة االستناداألحمال أو مراكز 
  .خالف ذلكبالتحليل لم يتبين  ، ماالجدار
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 اشتراطات وفق الجدرانلمعرضة للضغط والمشيدة تكاملياً مع ألعضاء ا اتصمم  ١٤/٢/٣-٤
  .)١٠/٧-٤(البند 

األعمدة وب، مثل األرضيات واألسقف معهاالعناصر المتقاطعة ب الجدران تربط  ١٤/٢/٤-٤
  .قواعد األساسات وفاكتاألبو

 كميات  عنباالستغناءيسمح إذا ثبت بالتحليل اإلنشائي كفاية المقاومة واالستقرار ف  ١٤/٢/٥-٤
       في البندوتجاوز حدود السماكة  )١٤/٣-٤( المحدد في البند  التسليححديد

)١٤/٥-٤(.  
  .)١٥/٨-٤(  البنداشتراطات قوف الجدار عند قاعدة ساساتلأل قوىتنقل ال  ١٤/٢/٦-٤
  الحد األدنى لحديد التسليح  ١٤/٣-٤
١٤/٣/١-٤  ١٤/٣/٢-٤( البندين قوفحدد الحد األدنى لحديد التسليح الرأسي واألفقي ي       

 وفق إلى كمية حديد تسليح أكبر لمقاومة القص ةاجالح عند إال )١٤/٣/٣-٤و
  .)and 11.10.9, SBC 304 11.10.8(البندين 

الكلية  لنسبة مساحة حديد التسليح الرأسي إلي مساحة الخرسانة األدنى الحد يحدد  ١٤/٣/٢-٤
  -:كالتالي

وبمقاومة  )مم١٦ (علىال يزيد  النتوءات وبقطر لألسياخ ذات) ٠,٠٠١٢(   )أ ( 
  .باسكالميجا  )٤٢٠ ( عنال تقلخضوع محددة 

   .ذات النتوءاتاألخرى لألسياخ ) ٠,٠٠١٥( )ب (
  ). النتوءاتيذاألملس أو (لشبك السلك الملحم ) ٠,٠٠١٢(  )ج( 

خرسانة الكلية  مساحة الى لنسبة مساحة حديد التسليح األفقي إلاألدنى الحد يحدد  ١٤/٣/٣-٤
  -:كالتالي

 وبمقاومة )مم١٦ (علىال يزيد لألسياخ ذات النتوءات وبقطر ) ٠,٠٠٢٠(  )أ ( 
  .باسكال ميجا )٤٢٠ ( عنال تقلخضوع محددة 

   .ذات النتوءاتاألخرى لألسياخ ) ٠,٠٠٢٥(  )ب (
  ). النتوءاتيذاألملس أو (لشبك السلك الملحم ) ٠,٠٠٢٠ (  )ج( 

) القبو جدرانماعدا  ()مم٢٥٠ ( التي سماكتها أكبر منجدرانلتسليح لليوضع حديد ا  ١٤/٣/٤-٤
  -: كالتاليالجدار ي في طبقتين موازيتين لوجهاتجاهلكل 

 ثلثي لى عال يزيد عن نصف وال يقل ما ى طبقات التسليح علىحدإتحتوي   )أ ( 
من  بعد مسافة علىيوضع حديد التسليح و، اتجاهالتسليح الكلي المطلوب لكل 

 ثلث سماكة لىتزيد ع وال) مم٥٠( عن ال تقل  للجدارلسطح الخارجيا
  .الجدار
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، االتجاه باقي حديد التسليح المطلوب في ذلك ى علاألخرىتحتوي الطبقة   )ب (
 عن ال تقل  للجدارمن السطح الداخلي بعد مسافة علىيوضع حديد التسليح و
  .الجدار ثلث سماكة لىتزيد ع وال) مم٢٠(

 كل منهمالسياخ األبين  المسافة ال تزيدع حديد التسليح الرأسي واألفقي بحيث يوض  ١٤/٣/٥-٤
  .)مم٣٠٠( أو الجدار سماكة أضعاف ٣ لىع

 كانت مساحة حديد التسليح إذا حديد التسليح الرأسي بكانات جانبية يسمح بعدم ربط  ١٤/٣/٦-٤
 حديد التسليح  كانإذاأو الكلية من مساحة الخرسانة ) ٠,٠١(لى تزيد ع الرأسي ال

  .الرأسي غير مطلوب كتسليح للضغط
 عن ال يقل ما يوضع، )١٤/٣-٤البند ( من التسليح األدنىباإلضافة إلي الحد   ١٤/٣/٧-٤

وتمتد هذه األسياخ .  في الجدارفذ واألبواب حول فتحات النوا)مم١٦(سيخين بقطر 
 أيهما لسيخل متداداالأو طول ) مم٦٠٠ ( عنال يقل  بطولبعد أركان الفتحات إلي ما
  .أكبر

 ، )١٤/٥-٤( في البند وارد ما هو باستثناء : المصممة كأعضاء ضغطالجدران  ١٤/٤-٤
               أو ألحمال محورية فقط  المعرضة ألحمال محورية الجدرانتصمم 

                                              الفصولوفق كأعضاء ضغط انحناء مصحوبة بعزم
)10.2, 10.3, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 and 10.17, SBC 304( وكذلك 

  .)١٤/٣-٤ و١٤/٢-٤(البندين 
  طريقة التصميم التجريبية  ١٤/٥-٤
 إذا باستخدام الطريقة التجريبيةالمصمت المستطيل  ذات المقطع الجدرانتصمم   ١٤/٥/١-٤

وتم  الكلية الجدارلسماكة  الثلث األوسط فيتقع القصوى كانت محصلة األحمال 
  .)١٤/٥-٤ و ١٤/٣-٤، ١٤/٢-٤( لبنود ااشتراطات جميع استيفاء

 جدارلل) φPnw( مقاومة الحمل المحوري تحسب) ١٤/٥/١-٤(البند  إذا تحقق شرط  ١٤/٥/٢-٤
  .)١٤/٤-٤( البند وفق الجدار  صممإذا، ماعدا )Eq. 14-1, SBC 304( وفق

 الجدران سماكة ال تقل : المصممة بالطريقة التجريبيةجدرانال لسماكة ىالحد األدن  ١٤/٥/٣-٤
أما . )مم١٠٠ ( عنوال)  أقصرأيهما (ارتفاعه أو طولهمن ) ٢٥/١(الحاملة عن 

  .)مم٢٠٠ (عنفال تقل  األساسات جدران و الخارجية لألقبيةالجدرانسماكة 
 ) ٣٠/١ ( أو)مم١٠٠( حاملة عنال غير الجدران سماكة ال تقل :حاملةالغير  الجدران  ١٤/٦-٤

  .أعضاء الدعم الجانبيمن أقل بعد بين 
  ككمرات أرضيةالمستخدمة الجدرانصمم  ت: المصممة ككمرات أرضيةالجدران  ١٤/٧-٤

                 الفصولفي نحناءالعزم امتطلبات  وفقحديد تسليح علوي وسفلي ب
)10.2 through 10.7, SBC 304( . الفصلوفقويكون التصميم لقوى القص       
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 ٤/٤٢    هـ١٤٢٨                ٣٠٠س .ب.ك

 البند اشتراطات الجدرانكما تستوفي األجزاء الظاهرة فوق األرض من . )١١-٤(
)١٤/٣-٤(.  

   النحيفةالجدران لتصميم بديلةطريقة   ١٤/٨-٤
    ، تعتبر متطلبات الفصلالجدارصميم  تنحناءالعندما يحكم الشد الناتج عن ا  ١٤/٨/١-٤

)14.8, SBC 304( ت الفصل متطلباالستيفاء كافية )10.10, SBC 304(.  
 متطلبات البنود )١٤/٨-٤(البند  اشتراطات وفق المصممة الجدرانتستوفي   ١٤/٨/٢-٤

)14.8.2.1 through 14.8.2.6, SBC 304(.  
العزوم القصوى الناتجة مجموع  بناء على )φMn( مقاومة العزم التصميمية تحسب  ١٤/٨/٣-٤

 البند وفق لالرتفاع المنصف مقطع العرضي واألحمال المحورية عند النحناءالان ع
)14.8.3, SBC 304(.  

الناتج عن األحمال التشغيلية، المتضمن تأثيرات ) Sٍ∆ (لالنحراف ال تزيد أكبر قيمة  ١٤/٨/٤-٤
)P-∆(لى، ع )lc/150( . االنحرافويحسب )∆S( البندوفق االرتفاع عند منتصف    
)14.8.4, SBC 304(. حيث) lc (هي المسافة الرأسية بين الركائز بالمليمترات.  

  
  قواعدال  ١٥-٤
 من الخرسانة المسلحة وكذا القواعد المركبة المنتشرةتصمم وتنفذ القواعد  :عام  ١٥/١-٤

 هذا الفصل وما ينطبق على كل منها الشتراطاتوالقواعد على شكل حصيرة وفقاً 
  .)SBC 303( واألساساتمن متطلبات الكود للتربة 

  األحمال وردود األفعال  ١٥/٢-٤
 وفق  عنهاة الناشئاألفعالوردود القصوى تصمم القواعد لمقاومة األحمال   ١٥/٢/١-٤

  . هذا الكود التصميم فياشتراطات اشتراطات هذا الفصل وما ينطبق من
التشغيلية  القوى والعزوم على أساس األوتادتحدد مساحة القاعدة أو عدد وترتيب   ١٥/٢/٢-٤

)Unfactored( وضغط التربة األوتاد القواعد إلى التربة أو ريقطعن  ةلونقالم 
  . أساسيات ميكانيكا التربةباستخدام المسموح بها تحمل الوتدالمسموح به أو قدرة 

 أن رد افتراضب القص قوى، يسمح بحساب العزوم وأوتاد على المحمولة لقواعدل  ١٥/٢/٣-٤
  .يكون في مركزه وتد أي فعل

 يسمح لتحديد : دائرية أو ذات شكل مضلع منتظم أو لقوائمعمدةقواعد الداعمة ألال  ١٥/٣-٤
 التسليح في القواعد  حديدامتداد، القص وطول نحناءالمواقع المقاطع الحرجة لعزم ا

ائم  أو ذات الشكل المضلع المنتظم أو القوملة األعمدة الخرسانية الدائريةبمعا
  .كأعضاء مربعة لها نفس المساحة
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 ٤/٤٣    هـ١٤٢٨                ٣٠٠س .ب.ك

   على القواعدالعزوم المؤثرة  ١٥/٤-٤
م و عزبناء علىقاعدة المن  رأسي على أي مقطعالمؤثر يحدد العزم الخارجي   ١٥/٤/١-٤

  .المقطعالقوى الواقعة على المساحة الكلية للقاعدة من جانب واحد من ذلك 
            البند وفق منفصلة واقع على قاعدةاألقصى العزم أعلى قيمة للحسب ت  ١٥/٤/٢-٤

  : التالية عند المقاطع الحرجة)١٥/٤/١-٤(
 اً أو قائماً خرسانياًعمود للقواعد التي تحمل الجدار، القائم أو عمودعند وجه ال  )أ ( 

  .اجدارأو 
 من اًجدار للقواعد التي تحمل الجدار حافةمنتصف المسافة بين وسط وعند   )ب (

  .و الحجرالطوب أ
 القاعدة الفوالذية صفيحة وطرف عمود الةحافمنتصف المسافة بين عند   )ج (

  . له قاعدة فوالذيةاًعمودللقواعد التي تحمل 
، توزع أسياخ التسليح االتجاهينللقواعد ذات االتجاه الواحد والقواعد المربعة ذات   ١٥/٤/٣-٤

اخ  توزع أسياالتجاهينوللقواعد المستطيلة ذات . بانتظام على العرض الكلي للقاعدة
  .)and 15.4.4.2, SBC 304 15.4.4.1( البندين وفقالتسليح 

   على القواعدالقص المؤثر  ١٥/٥-٤
فصل      الوفق على التربة أو الصخر مشيدةتحسب مقاومة القص للقواعد ال  ١٥/٥/١-٤

)11.12, SBC 304(.  
 عمودمن وجه البالقياس  )١١-٤( الفصل وفقمواقع المقاطع الحرجة للقص تحدد   ١٥/٥/٢-٤

 مواقع المقاطع أما. اًجدار أو اً أو قائماًعمود للقواعد التي تحمل الجدار أو أو القائم
) ج( الفقرة وفق فتحدد قاعدة فوالذية له ا أو قائماًعمودالحرجة للقواعد التي تحمل 

  .)١٥/٤/٢-٤(من البند 
          البنودوفق وتدلقاعدة المرتكزة على من ايحسب القص على أي مقطع   ١٥/٥/٣-٤

)15.5.4.1, 15.5.4.2 and 15.5.4.3, SBC 304(.  متطلبات حالة التداخل مراعاة مع
  .)SBC 304 ,15.5.3( البند وفق الحرجة المقاطعبين 

   حديد التسليح في القواعدامتدادطول   ١٥/٦-٤
  .)١٢-٤( الفصل وفق حديد التسليح في القواعد امتداد طول يحسب  ١٥/٦/١-٤
لشد أو الضغط في أسياخ التسليح عند أي مقطع إما بطول طلوبة لالمقاومة الم تُحقق  ١٥/٦/٢-٤

 بها مجتمعةأو بجهاز ميكانيكي أو ) في حالة الشد فقط( أو بخطاف دفونم امتداد
  .وذلك على كل جانب من المقطع

المقاطع الحرجة للعزوم  حديد التسليح عند امتداد المقاطع الحرجة لطول تُحدد  ١٥/٦/٣-٤
 وكذلك عند كل المستويات الرأسية )١٥/٤/٢-٤(ي البند المعرفة فالقصوى 
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 ٤/٤٤    هـ١٤٢٨                ٣٠٠س .ب.ك

           أرجع أيضاً للبند( ،حديد التسليحفي  التي يحدث عندها تغير في المقطع أو ىخراأل
١٢/١٠/٦-٤(.  

عن  التسليح السفلية طبقة حديداعدة فوق  عمق القال يقل : لعمق القاعدةاألدنىالحد   ١٥/٧-٤
على المرتكزة  للقواعد )مم٣٠٠ ( عنعلى التربة والة المرتكزللقواعد ) مم١٥٠(

  .األوتاد
   أو القائم المسلحالجدار  أوعمود عند قاعدة القوىنقل ال  ١٥/٨-٤
أو القاعدة الداعم  القائمإلى تنقل  أو القائم الجدار أو عمود ال أسفلعندالقوى والعزوم   ١٥/٨/١-٤

 التسليح والخوابير والوصالت  حديدباستخداموعلى الخرسانة عن طريق االستناد 
   .الميكانيكية

ة عضاء الحامل الخرسانة عند سطح االلتقاء بين األى علاالستناد إجهادال يزيد   ١٥/٨/١/١-٤
               الفصل وفق  المتقابلينألي من السطحين االستنادمقاومة على  والمحمولة

)10.17, SBC 304(.  
 الشد المحسوبة قوى لنقل كافيةابير ووصالت ميكانيكية  حديد تسليح وخويستخدم  ١٥/٨/١/٢-٤

األستناد  الضغط التي تفوق مقاومة قوى وكل  بين األعضاء سطح التماسندع
       البندين كما تستوفى اشتراطات)  أنظر البند أعاله– ألي من العضوين(لخرسانة ل
  .)١٥/٨/٣-٤ و١٥/٨/٢-٤(

لنقل العزوم بحيث تكفي بير والوصالت الميكانيكية  حديد التسليح والخوايستخدم  ١٥/٨/١/٣-٤
  .)١٢/١٧-٤( البند اشتراطاتق فلي القوائم أو القواعد وإالمحسوبة 

مقاومة القص  اشتراطات وفقالحاملة  القوائم أو القواعد إلي الجانبية قوىتنقل ال  ١٥/٨/١/٤-٤
  .ى طرق مالئمة أخرباستخدامأو ) ١١/٧-٤البند  (باالحتكاك

 ،)١٥/٨/١-٤( البند اشتراطاتق وف في الموقع بالخرسانة المصبوبةعند البناء   ١٥/٨/٢-٤
ق ف و الخوابيرمتستخدتمدد أسياخ التسليح الطولية داخل القائم أو القاعدة أو 

  .)through 15.8.2.4, SBC 304 15.8.2.1(د و البنمتطلبات
أو ) براغي(سامير ربط  مباستخدام يسمح سابقة الصببالخرسانة  عند البناء  ١٥/٨/٣-٤

 ق متطلباتف و)١٥/٨/١-٤( البند اشتراطاتلتحقيق وصالت ميكانيكية مناسبة 
  وفقوتصمم البراغي . )through 15.8.3.3, SBC 304 15.8.3.1(د والبن
)Appendix D, SBC 304(.  

قواعد للالتدرج وعمق  تصمم زاوية الميل ومواقع :قواعد المائلة أو المدرجةال  ١٥/٩-٤
         راجع البند( التصميمية عند كل مقطع األشتراطات وفق لمائلة أو المدرجةا
  لتعمل والمصممةقواعد المائلة أو المدرجةال عند تشييد ىويراع). ١٢/١٠/٦-٤

  . واحدةالتأكد من أدائها كوحدةواحدة كوحدة 
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 ٤/٤٥    هـ١٤٢٨                ٣٠٠س .ب.ك

  حصيرهالقواعد على شكل القواعد المركبة و  ١٥/١٠-٤
 أو قائم أو عمودالحاملة ألكثر من حصيره  على شكل د المركبة وتصمم القواع  ١٥/١٠/١-٤

ما ينطبق عليها من  وفقل المتولدة افعوردود األالقصوى  لمقاومة األحمال جدار
  .)٣٠٠س .ب.ك( الثالث من الفصل في الواردة التصميم اشتراطات

لتصميم القواعد  )١٣-٤( في الفصل المذكورة صميم المباشرتستخدم طريقة الت ال  ١٥/١٠/٢-٤
  .والقواعد على شكل حصيرهالمركبة 

 بحيث يكون والقواعد على شكل حصيره ضغط التربة تحت القواعد المركبة يوزع  ١٥/١٠/٣-٤
  .أساسيات ميكانيكا التربة ومع منشأ مع خواص التربة والمتوافقاً

  
  سابقة الصبالخرسانة   ١٦-٤
هذا   المعدلة فيالمستثناه أوما عدا  ، هذا الكوداشتراطاتتطبق جميع  :المجال  ١٦/١-٤

  .سابقة الصبأعضاء إنشائية خرسانية  على على المنشآت التي تحتوي ،الفصل
  عام  ١٦/٢-٤
 ظروف التحميل هاووصالتسابقة الصب م األعضاء يمتص يؤخذ في االعتبار عند  ١٦/٢/١-٤

ما في ذلك إزالة  بمنشأ في الباالستخدامالتصنيع وانتهاء ب ابتداء التقييد حاالتو
  .الشدات والتخزين والنقل والتركيب

باعتبار فإنها تصمم اإلنشائي  من النظام األعضاء سابقة الصب جزءعندما تكون   ١٦/٢/٢-٤
  .جميع القوى والتشوهات التي تحدث في الوصالت وحولها

 الصبسابقة  من األعضاء  لكل التفاوتات المسموح بهايؤخذ في االعتبار تأثير  ١٦/٢/٣-٤
  .سابقة الصباألعضاء والوصالت تصميم  عندواألعضاء البينية 

 ام )١/٤-٤( في البند الواردة والمواصفات وثائق التشييدت وياتح مى إليضاف  ١٦/٢/٤-٤
  :ليي
المطلوبة لمقاومة األحمال والتثبيت الرفع النقل وتفاصيل حديد التسليح، أجهزة   )أ ( 

  .تخزين والنقل والتركيبالمؤقتة الناتجة عن المناولة وال
  .تشييدال ة من مراحلمرحلكل مقاومة الخرسانة المطلوبة عند   )ب (

 توزيع القوى بين األعضاء  ١٦/٣-٤

توزع القوى العمودية على مستوى األعضاء بناء على حسابات تحليلية أو   ١٦/٣/١-٤
  .اختبارات

 جدار أو فقس بين أعضاء اهتو مسفي واقعة قوىنقل اإلنشائي طلب النظام تيعندما   ١٦/٣/٢-٤
                              ن يمتطلبات البندل  وفقاً يكون ذلكفإنبق الصب اس
)16.3.2.1 and 16.3.2.2, SBC 304(.  
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 ٤/٤٦    هـ١٤٢٨                ٣٠٠س .ب.ك

  تصميمال  ١٦/٤-٤
أو سابقة  سابقة الصب الجدرانذات االتجاه الواحد وسابقة الصب بالطات ال في  ١٦/٤/١-٤

 وليست متصلة ميكانيكياً م٤ لى عرضها عال يزيدالتي  حد ذات االتجاه الوااإلجهاد
 حديد تسليح اشتراطات يسمح بتجاوز ،في االتجاه العرضي الحركة النسبية يقيدبما 

 حديد علىي عمود الاالتجاه في )٧/١٠-٤( في البند الواردة والحرارة اإلنكماش
تطلب حديد تسليح  األعضاء التي تعلى ستثناءاإليطبق هذا  وال. نحناءإلتسليح ا
  . العرضيةنحناءإل اتاجهادالمقاومة 

 اشتراطاتق وف) جهاداإل ةسابقغير  (سابقة الصب جدرانيصمم حديد التسليح لل  ١٦/٤/٢-٤
 من حديد التسليح أال تقل مساحة كل على، )١٤-٤(  الفصل أو)١٠-٤(الفصل 

 علىو. دارالج لمقطع ةليلكمساحة االمضروبة في ) ٠,٠٠١ (األفقي والرأسي عن
وال يزيد على، الجدار مرات سماكة )٣ (لىبين حديد التسليح عد أال يزيد التباع 

  . الخارجيةجدران لل) مم٣٠٠( الداخلية أو جدرانلل) مم٥٠٠(
  التكامل اإلنشائي  ١٦/٥-٤
 )through 16.5.1.4, SBC 304 16.5.1.1( البنـود يطبـق الحد األدنى من متطلبات  ١٦/٥/١-٤

، باستثناء سابقة الصبتكامل اإلنشائي على جميع المنشآت الخرسانية  اللتحقيق
  .)١٦/٥/٢-٤(  البنديحكمهاالت التي الحا

 )through 16.5.2.5, SBC 304 16.5.2.1(لبنـود امتطلبات يطبـق الحد األدنى من   ١٦/٥/٢-٤
 ) ٣( ارتفاعهايبلغ  والتي سابقة الصب الحاملة في المنشآت الخرسانية الجدرانعلى 
  . أو أكثرأدوار

  واالستنادالوصالت تصميم   ١٦/٦-٤
وصالت ،  المحشوة بمادة خرسانيةعقدال عن طريق بين األعضاء ى القونقليسمح ب  ١٦/٦/١-٤

 قف أو بتجميع من هذه الوسائل و مسلحة تغطيةأوتسليح، ميكانيكية، وصالت حديد 
  .)and 16.6.1.2, SBC 304 16.6.1.1( البنـود متطلبات

بما  الركائز البسيطة على سابقة الصب طحاألس ورضيات أعضاء األيمكن إستناد  ١٦/٦/٢-٤
  .)through 16.6.2.3, SBC 304 16.6.2.1(البنـود متطلبات  يحقق

يسمح، بعد موافقة المهندس المشرف، بدفن : ة بعد صب الخرسانة المدفونعناصرال  ١٦/٧-٤
 بارزة من الخرسانة أو تبقي التي تكون) مثل الخوابير والحشوات( العناصر

بما )  Plastic state(مكشوفةً لغرض التفتيش عندما تكون الخرسانة في حالتها اللدنة 
  ).through 16.7.1.3, SBC 304 16.7.1.1(يحقق متطلبات البنـود 

 على موقعه  الرموز الدالةعلى كل عضو سابق الصبوضع ت: ميزر والتالترقيم  ١٦/٨-٤
  .خرائط التنفيذو  بما يتفق مع وثائقأ وتاريخ تصنيعه،واتجاهه في المنش
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  )Handling (المناولة  ١٦/٩-٤
 التي واالنحرافات القوى  سابقة الصب عند تصميم األعضاءاإلعتباريؤخذ في   ١٦/٩/١-٤

  .تحدث خالل مراحل المعالجة وإزالة الشدات والتخزين والنقل والتركيب
بما  منشأ والسابقة الصباألعضاء وربط ة تدعيم فاءك خالل عملية التركيب ىيراع  ١٦/٩/٢-٤

  .يتم اإلنتهاء من تركيب جميع العناصر حتىنشائي ة والتكامل اإلا المحاذيحقق
   سابقة الصبالمنشآتتقويم مقاومة   ١٦/١٠-٤
 متطلباتوفق بمفردها تحت تأثير األنحناء  سابقة الصب األعضاء اختباريسمح ب  ١٦/١٠/١-٤

 خرسانة مع حتى لوكانت مركبة )and 16.10.1.2, SBC 304 16.10.1.1( البندين
  .مصبوبة في الموقع

  .)٢٠/٥-٤(لبند ا  فيمعاييرال  علىبناءً الصب سابق يحكم على كفاءة العضو  ١٦/١٠/٢-٤
  
 )Composite Flexural Members( األعضاء الخرسانية المركبة المعرضة لإلنحناء  ١٧-٤

ات هذا الفصل لتصميم األعضاء الخرسانية المركبة  تطبق إشتراط:المجال  ١٧/١-٤
المعرضة للعزوم وقوى القص وتشمل فقط الخرسانة المركبة من عناصر سابقة 

 شيدت منفصلة وربطت مع بعضها ،الصب أو مصبوبة في الموقع أو منهما معاً
  .لتعمل كوحدة واحدة

  عام  ١٧/٢-٤
  . لمقاومة قوى القص والعزوميستخدم كامل العضو المركب أو أجزاء منه  ١٧/٢/١-٤
  .يدرس اداء كل عنصر منفرداً تحت جميع مراحل التحميل الحرجة  ١٧/٢/٢-٤
مقاومة ووحدة ال عناصر األعضاء المركبة مثلفي حالة إختالف الخواص بين   ١٧/٢/٣-٤

الوزن أو أي خواص اخرى، يستخدم في التصميم خواص كل عنصر منفرداً او 
  . الخواص المختلفةالقيم األكثر حرجاً من

عند عمل حسابات المقاومة لألعضاء المركبة ال يميز بين األعضاء المدعمة أو   ١٧/٢/٤-٤
  .غير المدعمة بالشدات

تصمم العناصر لمقاومة أي حمل يتعرض له العضو المركب قبل اكتسابه كامل   ١٧/٢/٥-٤
  .قوته

لمنع عناصر األعضاء المركبة يستخدم حديد التسليح المطلوب للحد من التشققات و  ١٧/٢/٦-٤
  .من االنفصال

 التحكم في اإلنحرافات الواردة في اشتراطاتتصمم األعضاء المركبة بما يحقق   ١٧/٢/٧-٤
  .)٩/٥/١-٤(البند  
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ال تُزال شدات التدعيم حتى تصل العناصر المدعمة إلي خواصها  :شدات التدعيم  ١٧/٣-٤
والحد من اإلنحرافات والتشققات عند التصميمية المطلوبة لمقاومة جميع األحمال 

  .إزالة شدات التدعيم
  مقاومة القص الرأسي  ١٧/٤-٤
 كالعضو -صمم العضو المركب لمقاومة القص بناء على المساحة الكلية للمقطع ي   ١٧/٤/١-٤

   .)١١-٤(وفق الفصل  -المصنع كوحدة واحدة 
          المركب وفق البنديثبت حديد تسليح القص الرابط بين عناصر العضو   ١٧/٤/٢-٤

)١٢/١٣-٤(.  
 تسليح القص  كانات المثبت ضمن الممتد وسيأحديد تسليح القص الر يمكن اعتبار  ١٧/٤/٣-٤

  .األفقي
  مقاومة القص األفقي  ١٧/٥-٤
 عند سطوح التماس القص األفقييصمم العضو المركب بحيث يحقق نقل كامل قوى   ١٧/٥/١-٤

  .بين عناصره
           مالم تحسب وفق البند (لقص األفقيالمقاطع العرضية المعرضة لتصمم   ١٧/٥/٢-٤

 وبما يحقق متطلبات البنود )SBC 304 ,1-17(بناء على المعادلة ) ١٧/٥/٣-٤
)17.5.2.1 through 17.5.2.5, SBC 304(.  

 ، يحدد القص األفقي بواسطة حساب)١٧/٥/٢-٤ (كبديل للطريقة المذكوره في البند  ١٧/٥/٣-٤
التغير الفعلى في قوة الضغط أو الشد عند أي جزء ويتم عمل التدابير الالزمة لنقل 

 لىعلى أال يزيد القص األفقي االقصى ع. الداعمةهذه القوة كقص أفقي للعناصر 
  .)through 17.5.2.4, SBC 304 17.5.2.1( وفق البـنود)Vnh φ(مقاومة القص األفقي

يسمح بنقل إنه بين عناصرالعضوالمركب، ف التماس عبرسطحعند وجود قوة شد   ١٧/٥/٤-٤
 إستخدام الحد األدني من األربطة وذلك بما يحقق عندالقص بالتماس فقط 

  .)١٧/٦-٤(اشتراطات البند  
   القص األفقيأربطة  ١٧/٦-٤
        عند إستخدام األربطة لنقل القص األفقي، تحسب المساحة وفق البند  ١٧/٦/١-٤

)11.5.5.3, SBC 304(د بين األربطة على، على ان التزيد مسافات التباع )٤ (
  .)مم٦٠٠( لىمرات أقل أبعاد العنصر المدعم او ع

تتكون أربطة القص األفقي من أسياخ أو أسالك مفردة وكانات متعددة الفروع أو   ١٧/٦/٢-٤
  ). نتوءاتيذأو ملس أ(شبك أسالك ملحم فروع رأسية من 

           البند اشتراطات في عناصر العضو المركب وفق تثبت جميع األربطة  ١٧/٦/٣-٤
)١٢/١٣-٤(.  
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  )Prestressed Concrete (جهاداإلة سابقالخرسانة   ١٨-٤
 أوتار وأ بأسالك جهاداإلة سابق الفصل على األعضاء هذااشتراطات  تطبق :المجال  ١٨/١-٤

  .)SBC 304 ,3.5.5( في البند جهاداإل سبق حديد متطلبات وفقأسياخ  وأ
  عام  ١٨/٢-٤
  .المقاومة في هذا الكوداشتراطات  جهاداإلة سابقتستوفي األعضاء   ١٨/٢/١-٤
 تحت ظروف التشغيل داءلمقاومة واأللتحقق ا جهاداإلة سابقتصمم األعضاء   ١٨/٢/٢-٤

  . أبتداء من أول تطبيق لسبق اإلجهادمنشأعمر الخالل الحرجة 
  .جهاداإلسبق  المركزة الناتجة عن االجهادات  عند التصميمعتباراالؤخذ في ي  ١٨/٢/٣-٤
 والتغيرات في الطول واالنحرافاتالتشوهات المرنة واللدنة في االعتبار تأثير  خذيؤ  ١٨/٢/٤-٤

العناصر على  اإلنكماش الحرارة وتأثير وجهاداإلسبق والدوران الناتج عن 
  .ةجاورتمال

بين  جهاداإلالخرسانة سابقة ي عضو  ف انبعاج إمكانية حدوثعتبارااليؤخذ في   ٤/١٨/٢/٥
 للجذوع النحيفة نبعاجاالاحتمال ه، ومجاري و التماس بين حديد سبق االجهادنقاط
  .ات الكمراتفّوِش

تأثير الفقد يؤخذ   بالخرسانةجهاداإل سبقع قبل ربط حديد مقطعند حساب خواص ال  ٤/١٨/٢/٦
  .جهاداإل بقس حديد مجاريفي المساحة نتيجة وجود 

  ات التصميمافتراض  ١٨/٣-٤
 واألحمال المحورية بناء على نحناءال المعرضة لجهاداإلة سابقتصمم األعضاء   ١٨/٣/١-٤

يطبق فانه  )SBC 304 ,10.2.4( باستثناء البند، )SBC 304 ,10.2( فصلات الافتراض
  .)SBC 304 ,3.5.3(لبند ا الذي يحققفقط على حديد التسليح 

الخرسانة للشد بعد التشقق  إهمال مقاومةو  خطياًاالنفعال تغيريمكن افتراض   ١٨/٣/٢-٤
 إلى ثالث فئات          نحناءال المعرضة لجهاداإلة سابق األعضاء ف فئاتوتَُصن

)U, T and C  (البنود وفق )18.3.2  through 18.3.4, SBC 304(.  
          البندقوف جهاداإلة سابق نحناءالعضاء االمسموح بها أل االنحرافات ددتح  ١٨/٣/٣-٤

)٩/٥/١/٣-٤(.  
   نحناءالألعضاء المعرضة لل يةالتشغيلالكفاءة   ١٨/٤-٤
قبل (مباشرةً السابق  جهاداإل  بداية تطبيقدعن في الخرسانة االجهاداتال تزيد   ١٨/٤/١-٤

  .)SBC 304 ,18.4.1( البند  فيقيمال لىع) جهاداإل  سبق مع الزمن فيفاقدحدوث 
 جهاداإلة سابق في الخرسانة تحت أحمال التشغيل لألعضاء االجهاداتال تزيد   ١٨/٤/٢-٤

قيم ال لىع) T  و  U (بالفئات )١٨/٣/٢-٤( البند وفق المصنفة ونحناءالالمعرضة ل
  .)SBC 304 ,18.4.2(البند في 
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 إذا )١٨/٤/٢-٤ و١٨/٤/١-٤( المسموح بها في البندين االجهاداتيسمح بتجاوز   ١٨/٤/٣-٤
  .األداء لن يؤثر علىرب أو التحليل أن ذلك التجابثبت ُأ

 ى أقصى واألقرب إلمع الخرسانةالمترابط ال يزيد تباعد المسافات لحديد التسليح   ١٨/٤/٤-٤
 وغير نحناءال المعرضة لجهاداإلة سابقمن األعضاء ) C(لفئة لوجه معرض للشد 

 ىويراع. )١٠/٥-٤(البند الواردة في  لى الحدودمعرضة للكالل أو ألجواء قاسية ع
 بيئة حاتة ىأو إل التدابير الالزمة للمنشآت المعرضة للكالل واتخاذعمل الدراسات 

  .)through 18.4.4.4, SBC 304 18.4.4.1( البنود قوفوذلك 
 لى عجهاداإلسبق  الشد في حديد إجهادال يزيد  :حديدال المسموح بها في جهاداتاإل  ١٨/٥-٤

  .)SBC 304 ,18.5.1(البند في قيم ال
  جهاداإلسبق فاقد   ١٨/٦-٤
عن  الناتج جهاداإليؤخذ في االعتبار فقد ) fse (الفعالسابق  الجهاداإلتعيين عند   ١٨/٦/١-٤

  .)SBC 304 ,18.6.1(المحددة في البند  المصادر
                البنود وفق )Post-Tensioned ( الحقة الشدوتار في األباالحتكاكالفاقد يحسب   ١٨/٦/٢-٤

)18.6.2.1 through 18.6.2.3, SBC 304(.  
العضو  اتصال نتيجة جهاداإلسبق  عند التصميم الفاقد في عتبارااليؤخذ في   ١٨/٦/٣-٤

  .المجاورةبالمباني 
  نحناءالمقاومة ا  ١٨/٧-٤
 طرق باستعمال نحناءالب مقاومة العزم التصميمية لألعضاء المعرضة لتحس  ١٨/٧/١-٤

)   fps(ة مقاومة اإلجهاد اإلسمية  التعويض بقيممع ،كودال  في القصوىةالمقاوم
  .)fy  ( بدال منجهادلحديد سبق اإل

) fps( كانت إذا، )SBC 304 ,18.7.2(وفق البند  ) fps( قيم تقريبية لـ باستخداميسمح   ١٨/٧/٢-٤
  . اإلجهاد المحددةمقاومةهي  ) fpu(حيث  ،)fpu 0.5(تقل عن  ال

         لبند ا محققاً متطلبات جهاد اإلسابق حديد تسليح غير باستخداميسمح   ١٨/٧/٣-٤
)3.5.3, SBC 304( عتبر فية الشد ويمواقم في شاركةمل، لجهاد اإلبقس مع حديد 

كذلك يسمح . )fy(حسابات مقاومة العزم عند جهد يساوي مقاومة الخضوع المحددة 
  ُأجريإذاالمقاومة فقط ي حسابات من فض يأن جهاد اإلسابقلحديد تسليح آخر غير 

  .االنفعال بناء على توافقتحليل ال
  نحناءالحدود التسليح في األعضاء المعرضة ل  ١٨/٨-٤
 جهادة اإلسابق مقاطع الخرسانة ، حسب تصنيف)φ (تحدد معامالت إنقاص المقاومة  ١٨/٨/١-٤

      وفق البند مة بالضغطوحك أو مقاطع منتقاليةإ وأمة بالشد وحكمقاطع م ىإل
)٩/٣-٤(.  
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 جهاد اإلبقاس وغير ة اإلجهادبقاستسليح ال من حديد  الكميات الكلية المالئمةتستخدم  ١٨/٨/٢-٤
التشقق   عندهيبدأ ذيمرة من قيمة الحمل ال )١,٢ (يساويأقصى حمل للوصول إلي 

 إجهاد التشقق علىوالمحسوب بناء )fr  ( المحدد في البند)9.5.2.3, SBC 304(. 
  :ز هذا الشرط للحاالت التالية تجاويمكنو
  . مع الخرسانةبحديد غير مترابط الشد الحقة االتجاهينذات البالطات   )أ ( 
 ضعفعن قل  ت الانحناء مقاومة قص وذات نحناءالاألعضاء المعرضة ل  )ب (

  .)٩/٢-٤( البند القيم المحددة في
 ه منجزءسياخ أو أوتار أو من أ المكونمع الخرسانة حديد التسليح المترابط  يوضع  ١٨/٨/٣-٤

المعرضة  جهادسابقة اإلاألعضاء جميع في  طبقة شد ى ألقصما يمكنأقرب 
مترابطة مع  غير أوتارالمسلحة ب جهادة اإلسابقفي األعضاء ماعدا . نحناءالل

والمكون من مع الخرسانة  مترابطديد التسليح الح لاألدنىحد ال وضع، فيالخرسانة
  .)١٨/٩-٤(لبند  اوفق أوتارأسياخ أو 

   مع الخرسانةمترابط لحديد التسليح الاألدنىالحد   ١٨/٩-٤
األعضاء لكل  مع الخرسانة مترابطمساحة حديد التسليح الل األدنى الحديكون   ١٨/٩/١-٤

       البندينوفق مترابطة مع الخرسانة غير أوتار والمسلحة بنحناءالالمعرضة ل
  .)١٨/٩/٣-٤ و١٨/٩/٢-٤(

ال تقل مساحة حديد التسليح المترابط ، )١٨/٩/٣-٤(عدا ما هو محدد في البند ما   ١٨/٩/٢-٤
ألحمال التشغيلية عن القيم الناتجة عن ا جهادحاالت اإلفي جميع مع الخرسانة 

 ةسابق منطقة الشد على بانتظامويوزع  ،)SBC 304 ,6-18( المعادلةب المحسوبة
  . طبقة شدىيمكن ألقص الضغط بحيث يكون أقرب ما

 وتوزيع حديد التسليح األدنى الحد كون ياالتجاهينذات المستوية ألنظمة البالطات   ١٨/٩/٣-٤
  .)through 18.9.3.3, SBC 304 18.9.3.1( البنود وفق  مع الخرسانةمترابطال

                     مع الخرسانة  مترابط لطول حديد التسليح الاألدنىيؤخذ الحد   ١٨/٩/٤-٤
                                 البنودوفق )١٨/٩/٣-٤ و١٨/٩/٢-٤( في البندين

)18.9.4.1 through 18.9.4.3, SBC 304(.  
 جهادة اإلسابقتصمم الهياكل والمباني الخرسانية  :المنشآت غير المحددة سكونياً  ١٨/١٠-٤

ويحدد االدآء تحت .  تحت ظروف األحمال التشغيلية مرضيءادأ وكافيةبمقاومة 
 ردود األفعال عتباراال في األخذف األحمال التشغيلية بالتحليل المرن، مع ظرو
  .)SBC 304 ,18.10(البند  وفقجميع أنواع التشوهات و قوىوال

تصمم األعضاء  : واألحمال المحورية مجتمعةنحناءالالمعرضة ل -أعضاء الضغط   ١٨/١١-٤
 بوجود (لمحورية مجتمعة واألحمال انحناءالالمعرضة ل وجهادة اإلسابقالخرسانية 
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طرق المقاومة القصوى في استخدام ب)  أو بدونهجهاد اإلسابقحديد تسليح غير 
 والتغير في اإلنكماشو والكالل جهاداإلسبق  يتضمن ذلك تأثيرات أن على. الكود

 جهاد اإلسبقتسليح حديد  على )SBC 304 ,18.11.2(البند  حدود طبقوت. الحرارة
  .أعضاء الضغطفي 

ة سابق نظمة البالطات ألقصىوالقص األاألقصى  يحدد العزم :أنظمة البالطات  ١٨/١٢-٤
 )١٣/٧-٤(البند وفق  اتجاه في أكثر من نحناءال والمسلحة لمقاومة اجهاداإل
  أكثر تفصيالًطريقةأو بأي ) and 13.7.7.5, SBC 304 13.7.7.4 البندين باستثناء(

  .)SBC 304 ,18.12(الفصل متطلبات مع تحقيق جميع 
   الحقة الشدوتارمناطق تثبيت األ  ١٨/١٣-٤
 عامة منطقة تثبيتو تثبيت محلية من منطقةمنطقة التثبيت تتألف  :منطقة التثبيت  ١٨/١٣/١-٤

  .)SBC 304 ,18.13.1(ق البند فو
 وفق وتسليحهاالتثبيت المحلية مناطق تصمم  : والعامةالتثبيت المحليةمناطق   ١٨/١٣/٢-٤

               ق البند ف ووتسليحها العامةو) SBC 304 ,18.13.2( دمتطلبات البن
)18.13.3, SBC 304(.  

           البنودوفقلمواد  لاالسميةمقاومة ال تحسب :لمواد لاالسميةمقاومة ال  ١٨/١٣/٣-٤
)18.13.4.1 through 18.13.4.3, SBC 304(.  

  مناطق تثبيت األوتار الحقة الشدميملتصالمسموح بها طرق التحدد  :تصميمالطرق   ١٨/١٣/٤-٤
  .)SBC 304 ,.18.13.5( د البنوفق

 ليح والغطاء ومناطق التثبيت مقاسات وتباعد حديد التساختياريتم  :تفاصيل التسليح  ١٨/١٣/٥-٤
  .)SBC 304 ,18.13.6(البند  وفق

قضيب لجديلة أحادية أو  تصمم مناطق التثبيت المحلية :تصميم مناطق التثبيت  ١٨/١٤-٤
 وتصمم مناطق التثبيت .)SBC 304 ,18.14( الفصل وفق) مم١٦ ( مفرد بقطرأوتار

  .)SBC 304 ,18.15(المحلية ألوتار جدائل متعددة وفق الفصل 
 حديد سبق اإلجهاد يغلف : من الصدأ مع الخرسانةحماية األوتار غير المترابطة  ١٨/١٥-٤

بالكامل وتعبأ األغلفة حول الحديد غطي الحديد  مع الخرسانة بأغلفة تغير المترابط
ويراعى أن تكون األغلفة مانعة للتسرب ومستمرة على . بمواد مناسبة تمنع الصدأ

  .)SBC 304 ,18.16(وذلك وفق الفصل . الطول غير المترابط
 يلزم أن تكون مجاري األوتار المحقونة بالمونة غير مسربة :مجاري الشد الالحق  ١٨/١٦-٤

.  مع الخرسانة أو الحديد سابق اإلجهاد أو موانع التآكللوال تتفاع) المونة(للمالط 
  .)SBC 304 ,18.17(وذلك وفق الفصل 
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 ي البورتالنداإلسمنت تتكون المونة من : مع الخرسانةالمترابطة مونة األوتار  ١٨/١٧-٤
 على أن تطابق مواد المونة ، والركام الناعم والماءي البورتالنداإلسمنتوالماء أو 

ويتم اختيار نسب . )through 18.18.2.4, SBC 304 18.18.2.1(طلبات البنود مت
         وتخلط وتضخ المونة وفق البند. )SBC 304 , 18.18.3(المونة وفق البند 

)18.18.4 , SBC 304(.  
مفرطة أو الحرارة  من الحديد سبق اإلجهاد يحمى :حماية الحديد سابق اإلجهاد  ١٨/١٨-٤

عند القيام بعمليات الحرق أو اللحام  تيارات الكهرباء األرضية شرر اللحام أو
   .هبالقرب من

  سبق اإلجهادتطبيق وقياس قوى   ١٨/١٩-٤
 الحديد وكذلك استطالة قياس عن طريق )Jacking Force(سبق اإلجهاد  ىقوتحدد   ١٨/١٩/١-٤

  .)SBC 304 , 18.20.1( البند وفق الشدمالحظة قوة 
 بالقرب من العضو للتقليل من قوة االرتطام الشد الالحق الخارجيل قطع جدايت  ١٨/١٩/٢-٤

  .بالخرسانة
 على جهادق اإلبس حديد  من سيخعطل الناتج عن لسبق اإلجهادال يزيد الفاقد الكلي   ١٨/١٩/٣-٤

  . الكليبقاس الجهادمن اإل) %٢(
  مثبتات الشد الالحق وأدوات الربط  ١٨/٢٠-٤
 ةمترابطال وغير المترابطة وتار لأل الشد الالحق وأدوات الربط حديدمثبتات حققتُ  ١٨/٢٠/١-٤

عند لحديد سبق االجهاد  المحددة من مقاومة القطع) %٩٥ ( األقلعلى مع الخرسانة
 أال يزيد على،  مع الخرسانةترابطمالحديد غير ال في حالة عليها اإلختبار إجراء
مثبتات الشد ، توضع لخرسانةمع ا ةمترابطال وتاروفي حالة األ. توقعالم لىذلك ع

 بقسالمحددة لحديد القطع  من مقاومة )%١٠٠ (بحيث تحقق الالحق وأدوات الربط
 وذلك  العضومع حديد سبق اإلجهاد د المقاطع الحرجة، وذلك بعد ترابط عنجهاداإل

  .)SBC 304 ,18.21.1(وفق البند 
  .)through 18.21.4, SBC 304 18.21.2( التنفيذ في البنود بمتطلبات يتم التقيد  ١٨/٢٠/٢-٤
  الشد الالحق الخارجي  ١٨/٢١-٤
 خارج أي مقطع الشد الالحق أوتار وضعفي حالة الشد الالحق الخارجي يسمح ب  ١٨/٢١/١-٤

 الكود لتقييم في هذاوتستخدم الطرق التصميمية للمقاومة والتشغيل . خرساني للعضو
  . المنشأعلى الخارجية وتار األقوىتأثيرات 

 من الصدأ وتوضح وتار الخارجية ومناطق تثبيت األ الشد الالحقأوتار تحمى   ١٨/٢١/٢-٤
  .وثائق التشييدتفاصيل طرق الحماية في 
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تحدد متطلبات المركزية و) SBC 304 ,18.22.2( وفق البند  مقاومة العزومبحست  ١٨/٢١/٣-٤
  .)SBC 304 ,18.22.3( البند وفق بالعضو الخرساني  الخارجيةالشد الالحقأوتار 

  
  )Folded Plates ( وأعضاء األلواح المطواة)Shells (صدفياتال  ١٩-٤
 اتصدفيمن ال على المنشآت الخرسانية  هذا الفصلاشتراطات تطبق :المجال  ١٩/١-٤

  . بما في ذلك األعصاب واألعضاء الطرفيةااللواح المطواة و رقيقةال
 الموضحة التعريفات هذا الفصل يكون للمصطلحات المستخدمة في :التعريفات  ١٩/٢-٤

                    ى يمكن الرجوع إلالتعريفاتوللمزيد من في هذا البند أمامها 
)Chapter 19, SBC 304(.  

 هي منشآت ذات حيز ثالثي األبعاد مصنوعة من واحدة أو أكثر : الرقيقةصدفياتال  ١٩/٢/١-٤
 مع أبعادها كة صغيرة مقارنةً ذات سماالمطواةمن البالطات المنحنية أو األلواح 

ويعتمد ذلك على  بسلوكها ثالثي األبعاد في حمل األحمال صدفياتالتتسم . األخرى
  .عليها وطبيعة األحمال الواقعة رتكازهاإطريقة شكلها الهندسي و

هي فئة خاصة من المنشآت الصدفية تتكون من بالطات رقيقة : المطواةاأللواح   ١٩/٢/٢-٤
  . حيز ثالثي األبعاديى طول حوافها لتكوين منشأ ذمستوية متصلة عل

 محددة أعصاب هي منشآت فراغية يتم وضعها على طول : ذات األعصابصدفياتال  ١٩/٢/٣-٤
  .مع وضع بالطات رقيقة بين األعصاب أو تركها مفتوحة

هي أعصاب أو كمرات طرفية تستخدم لتقوية وزيادة جساءة أو : األعضاء المساعدة  ١٩/٢/٤-٤
  .وتعمل األعضاء المساعدة في العادة متصلةًً مع الصدفية. م الصدفيةدع

  التحليل والتصميم  ١٩/٣-٤
. الرقيقةيستخدم السلوك المرن كأساس لحساب القوى الداخلية واإلزاحات للصدفيات   ١٩/٣/١-٤

  . لتحديد السماكة وحديد التسليح)SBC 304 ,19.2(وتطبق متطلبات الفصل 
 االسمية نضغاط مقاومة االتكون  فيها محيطيةق المتوقع حدوث تشققاتفي المناط  ١٩/٣/٢-٤

   .)fc  0.4(الموازية للتشققات 
) المحددة للخرسانة نضغاطال تقل مقاومة اال :تصميم مقاومة المواد  ١٩/٤-٤ )'

cf ٢٨(عند (
)وال تزيد مقاومة الخضوع المحددة .  ميجا باسكال)٢٠( عن ايوم )yf ألسياخ 

  . ميجا باسكال)٤٢٠ (لى عجهاد اإلسابقالتسليح غير 
  صدفياتلاحديد تسليح   ١٩/٥-٤
 المحيطيةقوى الات الشد الناشئة من إجهاد لمقاومة صدفياتلليستخدم حديد تسليح   ١٩/٥/١-٤

 وللحد من عرض وتباعد اإللتواء ونحناءإلن عزوم اعولمقاومة الشد الناتج 
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الصدفية  والحرارة وكذلك كتسليح خاص عند حدود اإلنكماشقات الناتجة عن التشق
  .ونقاط التحميل والفتحات

 حديد تسليح الشد في اتجاهين أو أكثر وتحدد كميته بحيث تكون مقاومة حديد يكون  ١٩/٥/٢-٤
 ة القوى الداخلية في ذلك االتجاه مركبلىالتسليح في أي اتجاه مساوية أو تزيد ع

  .)SBC 304 ,19.4.2(لبات البند ق متطفو
 عند أي مقطع، عند حسابها في اتجاهين صدفياتال تقل مساحة حديد تسليح ال  ١٩/٥/٣-٤

  .)٧/١٠-٤( البند وفق والحرارة للبالطة اإلنكماش عن حديد تسليح ،متعامدين
الصدفية  حول محاور في مستوى بالطة نحناءإليحسب حديد تسليح القص وعزوم ا  ١٩/٥/٤-٤

  .)١٣-٤ و١١-٤ و١٠-٤( الفصول فقو
 حديد التسليح إلى على أساس وصول صدفياتتحدد مساحة حديد تسليح الشد لل  ١٩/٥/٥-٤

  .للصدفيةنبعاج االخرسانة تحت تأثير الضغط أو يحدث تتكسر الخضوع قبل أن 
              البندوفق المحيطيتسليح الفي مناطق الشد العالي، يوضع حديد   ١٩/٥/٦-٤

)19.4.6, SBC 304( .وفق  التشققات واألحمال التشغيليةعتباركذلك يؤخذ في اال 
  .)SBC 304 ,19.4.7(البند 

 ) 0.0035( ال تقل نسبة حديد تسليح الصدفيات في أي جزء في مناطق الشد عن  ١٩/٥/٧-٤
وفق البند     وتحسب المساحة الكلية للحديد باعتبار السماكة الكلية للصدفية، 

)19.4.8, SBC 304(.  
 ل منساوية من حديد التسليح لمقاومة عزوم االنحناء قرب كتتوضع كميات م  ١٩/٥/٨-٤

  .)SBC 304 ,19.4.9( البند أنظرسطحي الصدفية 
 )٣(لى  عوال في أي اتجاه )مم٣٠٠( لىال يزيد التباعد بين أسياخ تسليح الصدفية ع  ١٩/٥/٩-٤

  .أضعاف سماكة الصدفية
الفصل  بين الصدفيات واألعضاء الحاملة والطرفية وفق  التسليح أو يمتديثبت حديد  ١٩/٥/١٠-٤

 لحديد التسليح متدادعلى أن ال يقل طول اال. )SBC 304 ,19.4.11( والبند )١٢-٤(
  .)مم٤٥٠( أو عن )ld 1.2(عن 

 التراكبية ألسياخ الشد مساوياً للقيمة المحددة  الوصالتيؤخذ الحد األدنى ألطوال  ١٩/٥/١١-٤
  .)مم٤٥٠( وبحيث ال تقل عن )١,٢( مضروبة في )١٢-٤(ي الفصل ف

العتبارات انحرافات ) Ec( على قيمة ةًزالة الشدات مبنيإكون تعندما  :التشييد  ١٩/٦-٤
عينات معالجة في اختبارات لتحدد بناء على ) Ec(واستقرار الصدفية فان قيمة 

نشائي وهو الذي يحدد إدس شراف مهنإ تحت )SBC 304 ,19.5.1(الموقع وفق البند 
  .زالة الشداتإفات بعد امقدار التفاوتات المقبولة في االنحر
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  لمنشآت القائمةاتقويم مقاومة   ٢٠-٤
   عام:تقويم المقاومة  ٢٠/١-٤
ان في هذا  األماشتراطات يحقق لم اً منهجزءالمنشأ أو في حالة وجود شك في أن   ٢٠/١/١-٤

 أو اإلختبارما بالتحليل أو إ تقويم المقاومة إجراء اإلنشائي طلبفإن للمهندس الكود، 
  .بهما معاً

  المنفذة وخواص المواد الفعلية على األبعادتقويم المقاومة بالتحليل المبنييعتبر   ٢٠/١/٢-٤
 تعيين البيانات يمكنو.  بصورة جيدةاً كان تأثير الخلل في المقاومة مفهومإذاكافياً 

  .)٢٠/٢-٤( البند وفقالمطلوبة 
 تأثير الخلل في المقاومة، أو في حالة صعوبة تحديد األبعاد وضوحفي حالة عدم   ٢٠/١/٣-٤

في   كان المنشأ سيبقىإذا تحميل اختبار ىرجفيوخواص المواد المطلوبة بالقياس، 
  .الخدمة

 منه ناتجاً عن ظهور عوامل نقص في كامل المنشأ أو جزِءشك في أمان  كان الإذا  ٢٠/١/٤-٤
وفق البند  التحميل مستوفياً لمعايير القبول اختبار خالل ، وكان أداء المنشأالمقاومة

.  في الخدمة لفترة زمنية محددةجزء منه أو ، فيسمح ببقاء المنشأ)٢٠/٥-٤(
   . بناء على توصيات المهندس اإلنشائيتقويم دوري للمنشأ ىويجر

  تحديد األبعاد المطلوبة وخواص المواد  ٢٠/٢-٤
  . عند المقاطع الحرجةدد أبعاد عناصر المنشأتح  ٢٠/٢/١-٤
. األوتارتحدد بالقياس مواقع ومقاسات أسياخ الحديد ، وشبك السلك الملحم، أو   ٢٠/٢/٢-٤

 أكد الكشف إذاويسمح بتحديد مواقع حديد التسليح بناء على الخرائط المتوفرة 
  .والتدقيق في الموقع صحة المعلومات الموجودة في الخرائط

سطوانات أو ات اإلاختبارعند الطلب، تقدر مقاومة الخرسانة بناء على نتائج   ٢٠/٢/٣-٤
.  المشكوك في مقاومتهخرسانية المستخرجة من جزء المنشأات القلوب الاختبار

  .)SBC 304 ,5.6.5( البند وفقوتحدد مقاومة الخرسانة 
ات اختبار بناء على جهاداإل سابقعند الطلب، تقدر مقاومة حديد التسليح، أو الحديد   ٢٠/٢/٤-٤

  . تحت الدراسةلى عينات ممثلة للمواد في المنشأالشد ع
 وعملت الحسابات اإلختبار تحددت القياسات وخواص المواد المطلوبة بالقياس وإذا  ٢٠/٢/٥-٤

، )٩/٣-٤( فيسمح بزيادة معامل إنقاص المقاومة في البند )٢٠/١/٢-٤( البند وفق
  .)SBC 304 ,20.2.5( البند  فيقيمال لىعلى أال يزيد ع

   التحميلاختبارخطوات   ٢٠/٣-٤
 بحيث  والكمرات البالطاتأماكن تحميل عدد وترتيب اختياريتم  : األحمالترتيب  ٢٠/٣/١-٤

 عناصر المنشأ من في المناطق الحرجة إجهاد وانحناءإلى حدوث أكبر  ؤديي
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 ترتيب  لم يؤدإذاالتحميل  ختباررتيب الويستخدم أكثر من ت. اتهمقاومالمشكوك في 
مثل االنحراف، (يا آلثار التحميل علواحد لألحمال إلى حدوث تزامن في القيم ال

   .ة المنشأمقاوم  كفاية يمكن من خالله معرفة)الدوران، أو اإلجهاد
   عن) شامالً الحمل الميت (ختبارالحمل الكلي لالال يقل  : الحمل)شدة(مقدار   ٢٠/٣/٢-٤

)1.7L) 0.85(1.4D +( .ويسمح بإنقاص) L( قوىكود لألحمال والال متطلبات قوف  
)SBC 301(.  

 )٥٦( من المنشأ  المعرض للِحمل يبلغ عمر الجزء حتى التحميلاختبار عمل يحظر  ٢٠/٣/٣-٤
 وافقت جميع إذا عند عمر أقل من ذلك، اإلختبارويسمح بإجراء .  على األقليوماً

  . ذلكعلى والمقاول  المالكبما فيهماألطراف المعنية 
  معايير التحميل  ٢٠/٤-٤
، الدوران، االنحرافمثل  (المتوقعة االستجابات لقياس كل االبتدائيةتؤخذ القيمة   ٢٠/٤/١-٤

البدء  من  على األكثر ساعة واحدةقبل)  وعرض التشققاتاالنزالقالجهد، 
ا تؤخذ كم.  المتوقعةالقصوى االستجاباتأماكن وتؤخذ القياسات في . ليحمتالب

  .قياسات أضافية عند الحاجة لذلك
  . تقريباًمراحل على األقل بزيادات متتالية ومتساوية أربع على اإلختباريطبق حمل   ٢٠/٤/٢-٤
 المنشأ أو علىضمن توزيع الحمل بالتساوي ي منتظم بتوزيع اإلختبارحمل يطبق   ٢٠/٤/٣-٤

  . تطبيق الحملعندس التقوحدوث أثر مع تجنب . اإلختبار تحت الجزء من المنشأ
 بعد تطبيق كل زيادة من الحمل وبعد تطبيق االستجابةتؤخذ مجموعة من قياسات   ٢٠/٤/٤-٤

  . ساعة)٢٤( ال تقل عن لمدة  المنشأعلىكامل الحمل 
 في المحددة االستجابة مباشرةً بعد اخذ جميع قياسات ختباريزال الحمل الكلي لال  ٢٠/٤/٥-٤

  .)٢٠/٤/٤-٤ (البند
  . ساعة من إزالة الحمل)٢٤ ( بعداالستجابةتؤخذ مجموعة نهائية من قياسات   ٢٠/٤/٦-٤
  معايير القبول  ٢٠/٥-٤
 أو انفصال  مثلانهيارعالمات ر وعدم ظهيشترط لقبول الجزء المختبر من المنشأ   ٢٠/٥/١-٤

  .في منطقة الضغط الخرسانة تهشم
         البندختبرة لمتطلبات في األجزاء الم االنحرافات معايير قبولتخضع   ٢٠/٥/٢-٤

)20.5.2, SBC 304(.  
  . وشيك تحت تأثير القصانهيار تدل على تشققات من المختبرة يشترط خلو األجزاء  ٢٠/٥/٣-٤
نشائية في المناطق التي ليس بها  األعضاء اإلعلى تقييم للتشققات الظاهرة ىيجر  ٢٠/٥/٤-٤

  .راكبيةلوصالت التت واحديد تسليح عرضي ومناطق التثبي
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 أو اشتراطات تحت الدراسة  لم يستوف المنشأإذا :تصنيف القدرة الدنيا للتحميل  ٢٠/٦-٤
  المنشأباستخدام، فيسمح )٢٠/٥/٣-٤ و٢٠/٥/٢-٤ و ٢٠/١/٢-٤( معايير البنود

ذلك بعد اعتماد  التحميل أو التحليل اختبارمع رتبة تحميل مخفضة بناء على نتائج 
  .مسؤول البناءمن قبل 

  والمنشألألفرادإلى ضمان األمان  التحميل بطريقة تؤدي اختبار ىيجر :األمان  ٢٠/٧-٤
 اختبار السالمة واألمان مع خطوات إجراءات  أال تتعارضعلى ،اإلختبارخالل 

  .التحميل أو تؤثر في النتائج
  
  لتصميم الزلزاليبا خاصة اشتراطات  ٢١-٤
  تعريفاتال  ٢١/١-٤
 الحركات انتقالعنده يفترض  المستوى الذي ):Base of Structure(قاعدة المنشأ   ٢١/١/١-٤

وليس من الضروري أن يتطابق هذا المستوى مع مستوى . الزلزالية إلي المبنى
  .األرض

 مسلحة بتسليح طولي اءعضأ ):Boundary Elements(العناصر الحدودية   ٢١/١/٢-٤
  .ماتالديافراوحواف  اإلنشائية الجدرانعلى طول   تكونوعرضي

القصور قوى  عناصر تستخدم لنقل :)Collector Elements(عناصر التجميع   ٢١/١/٣-٤
  .يةجانب إلى أعضاء أنظمة مقاومة القوى الالديافرامات من )Inertia Forces( الذاتي

 توصيل عضوين أو أكثر يكون أحدهما أو أكثر من  منطقة):Connection (الوصلة  ٢١/١/٤-٤
  .الخرسانة سابقة الصب

 وصلة تصل للخضوع نتيجة اإلزاحات ):Ductile Connection (المطيلةالوصلة   ٢١/١/٥-٤
  .التصميمية

وصلة تظل مرنة بينما تصل األعضاء  ):Strong Connection(الوصلة القوية   ٢١/١/٦-٤
  .المتصلة بها للخضوع نتيجة اإلزاحات التصميمية

     وفق البندستمر له خطاف زلزالي سيخ تسليح م):Crosstie (الرابط العرضي  ٢١/١/٧-٤
عند الطرف ) °٩٠(بزاوية ال تقل عن  وخطافطرفيه  عند أحد )٢١/١/١٤-٤(

سياخ األب الخطاف بحيث يحيط.  قطر السيخال يقل عن ستة أضعاف متدادبإواآلخر 
التي تحيط بنفس  للروابط المتتالية )°٩٠ (عكس موقع خطافي( . المحيطيةيةالطول

  ).لحديد المحيطياألسياخ من ا
 المتوقعة الجانبية   الكليةةاإلزاح ):Design Displacement(اإلزاحة التصميمية   ٢١/١/٨-٤

  .)SBC 301( في ةمحددال  يةلتصميمتحت تأثير األحمال الزلزالية ا
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عدة من  لفائف مستمرة يمكن صنعه وأو رباط ذ كانة مغلقة ):Hoop(الطوق   ٢١/١/٩-٤
  . أي منها خطاف زلزاليتيكلتا نهايعناصر تسليح يكون في 

عرف المساحة تُو. مشترك بين األعضاء المتقاطعة جزء من المنشأ ):Joint(العقدة   ٢١/١/١٠-٤
  .)SBC 304 ,21.0( البند وفق مقاومة القص عند حساب) Aj(الفعالة للعقدة 

الجزء من  :)Lateral-Force Resisting System (الجانبيةنظام مقاومة القوى   ٢١/١/١١-٤
  .ميةيصمالتالزالزل قوى المنشأ المكون من أعضاء مصممة لمقاومة 

 هؤأعضا تقاوم  خرساني هيكل إنشائي):Moment Frame(م وعزمقاوم للهيكل الال  ٢١/١/١٢-٤
مقاومة هياكل الالتقسم .  والقص والمقاومة المحوريةنحناء القوى من خالل االهوعقد

  :م إلى الفئات التاليةوعزلل
 هيكل إنشائي :)Intermediate Moment Frame (الهيكل المتوسط المقاوم للعزوم  ٢١/١/١٢/١-٤

 )٢١/١٢-٤ و٢١/٢-٤ ( البنديناشتراطاتمصبوب في الموقع يحقق خرساني 
  .الهياكل العادية المقاومة للعزوماشتراطات باإلضافة إلى 

 هيكل إنشائي :)Ordinary Moment Frame (كل العادي المقاوم للعزومالهي  ٢١/١/١٢/٢-٤
 إلى ١-٤(الفصول اشتراطات  أو سابق الصب يحقق مصبوب في الموقعخرساني 

١٨-٤(.  
هيكل إنشائي  :)Special Moment Frame (كل الخاص المقاوم للعزومالهي  ٢١/١/١٢/٣-٤

يحقق اشتراطات الهياكل العادية المقاومة للعزوم باإلضافة إلى اشتراطات خرساني 
أو اشتراطات البنود  في الموقع ةمصبوبللهياكل ال) ٢١/٥-٤ إلى ٢١/٢-٤(البنود 

  . الصبةسابقمن الخرسانة كل اهيلل) ٢١/٦-٤ إلى ٢١/٢-٤(
 الهيكل جزء من طول عضو :)Plastic Hinge Region (لة اللدنةمنطقة المفص  ٢١/١/١٣-٤

فة ال  نتيجة اإلزاحات التصميمية ويمتد مسانحناءتحت تأثير االلخضوع ل يتعرض
  .الخضوععنده  يبدأ الذي من المقطع الحرج hتقل عن 

 أو رباط طوق أو عند طرف كانة خطاف :)Seismic Hook( يخطاف زالزل  ٢١/١/١٤-٤
يكون الدائرية ق ااألطوفي حالة ماعدا . )ْ ١٣٥(ال تقل عن ثني ، بزاوية جانبي

 طوقل الكانة أو المتجه إلى داخ امتدادوللخطاف . )ْ ٩٠(ثني بزاوية ال تقل عن لا
  . أسياخ التسليح الطولية يربط)مم٧٥على أال يقل عن  (أضعاف قطرهبطول ستة 

 عناصر حدودية :)Special Boundary Elements(العناصر الحدودية الخاصة   ٢١/١/١٥-٤
  .)SBC 304 ,21.7.6.3( أو البند )SBC 304 ,21.7.6.2(مطلوبة في البند 

تطابق التوزيع جانبية  قوى ):Specified Lateral Forcesٍ) لمحددةا الجانبيةالقوى   ٢١/١/١٦-٤
 للتصميم )SBC 301( متطلبات ي فالمحددةالمالئم لتصميم قوى القص القاعدي 

  .المقاوم للزالزل
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 أعضاء ):Structural Diaphragms ()الديافرامات (أغشية التقوية اإلنشائية  ٢١/١/١٧-٤
ألعضاء ا  إليالقصور الذاتيقوى نقل تلسطح بالطات او مثل األرضيات إنشائية

  .الجانبيةالمقاومة للقوى 
 مجموعة من األعضاء ):Structural Trusses( اإلنشائية )التراسات(الجملونات   ٢١/١/١٨-٤

  .مصممة لمقاومة قوى محوريةالخرسانية المسلحة 
  مجموع قوى ة مصممة لمقاومجدران ):Structural Walls( اإلنشائية الجدران  ٢١/١/١٩-٤

 جدران منهاة من الحركات الزلزالية والناتج م والقوى المحوريةوالقص والعز
  :ةلتاليا اتتعريفال وفق إلى عدة فئات اإلنشائية الجدرانوتقسم . القص

                             الصبةقسابمن الخرسانة  إنشائي متوسط جدار  ٢١/١/١٩/١-٤
)Intermediate Precast Structural Wall:( يحقق اشتراطات الفصول  جدار
  .)٢١/١٣-٤ ( باإلضافة إلي اشتراطات البند )١٨-٤ إلى ١-٤(

                                   عادي من الخرسانة المسلحة  إنشائي جدار  ٢١/١/١٩/٢-٤
)Ordinary Reinforced Concrete Structural Wall( :يحقق اشتراطات  جدار

  .)١٨-٤ إلى ١-٤(الفصول 
                               الصب ة سابق من الخرسانة إنشائي خاصجدار  ٢١/١/١٩/٣-٤

)Speacial Precast Structural Wall:( يحقق اشتراطات البندين  جدار)٢١/٢-٤ 
 من الخرسانة  اإلنشائية العاديةالجدران ، باإلضافة إلي اشتراطات)٢١/٨-٤و

  .المسلحة
                              خاص من الخرسانة المسلحة  إنشائي دارج  ٢١/١/١٩/٤-٤

)Speacial Reinforced Concrete Structural Wall:( يحقق اشتراطات  جدار
العادية  اإلنشائية الجدران  اشتراطاتى، باإلضافة إل)٢١/٧-٤ و٢١/٢-٤(البندين 

  .من الخرسانة المسلحة
 مقسومة على للدوراإلزاحة التصميمية  :)Story Drift Ratio( الدور انحرافنسبة   ٢١/١/٢٠-٤

  .الدور ارتفاع
يستخدم ) الديافرام ( التقوية اإلنشائياءغشفي حول فتحة  عضو ):Strut (الداعم  ٢١/١/٢١-٤

   . الديافرامعمل استمرارية لضمان
 وتمنع اتيقوى القصور الذ تستخدم لنقل أعضاء ):Tie Elements(عناصر الشداد   ٢١/١/٢٢-٤

  .الجدرانوقواعد ال المبنى مثل أجزاء انفصال
 سمكه ى إل األفقينسبة طولهال تقل  جدار جزء من ):Wall Pier (يةجداردعامة   ٢١/١/٢٣-٤

  \. طوله األفقيعن ضعف هارتفاعصافي  وال يقل )٦( لى وال تزيد ع)٢,٥(عن 
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  عام  ٢١/٢-٤
  المجال  ٢١/٢/١-٤
لمنشآت ا تشييدلتصميم و )١٠/٤-١( البند مع اشتراطات البندا تطبق اشتراطات هذ  ٢١/٢/١/١-٤

، الحركة األرضية الزلزالية تحت تأثير القوى الناتجة عن الخرسانية المسلحة
 حددوت.  الخطيةاستجابةالطاقة في نطاق  إمتصاص وتبدد علىبناء  ةبمحسوالو

  .)٢١/٢/٤-٤ و١/٣-٤( للبندين وفقاً سميةاإلمقاومة الخرسانة 
 وفق B أو فئة التصميم الزلزالي Aللمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي   ٢١/٢/١/٢-٤

يمكن استخدام أنظمة إنشائية عادية مقاومة للعزوم والقوى تحقق  ،)٩/٦-١(البند 
 لعدم هو ماعدا ما )٢٢-٤(الفصل و )١٨-٤ إلى ١-٤(  منلو الفصاشتراطات

المتوسطة أو ألنظمة لزلزالية التصميمية  وعند حساب األحمال ال.في هذا الفصل
  .)٢١-٤ ( الفصل اشتراطات ى تستوف من الخرسانة المسلحةالخاصة

 ،)٩/٦-١( وفق البند Cللمنشآت الخرسانية المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي   ٢١/٢/١/٣-٤
العادية أو  اإلنشائية الجدران أو المتوسطة أو الخاصةتستخدم هياكل العزوم 

. الزالزل أحمال الزلزالية الناتجة عن قوىالخرسانة المسلحة لمقاومة ال من الخاصة
 ى، تستوفخرسانيةالالخاصة ألنظمة لوعند حساب األحمال الزلزالية التصميمية 

  .خاصةالألنظمة ل )٢١-٤ ( الفصلاشتراطات
فقط  خدمستت، )٩/٦-١( وفق البند Dللمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي   ٢١/٢/١/٤-٤

 غشيةاألوالخرسانة المسلحة الخاصة من  الجدران وأ هياكل العزوم الخاصة
)Diaphragms( منالبنوداشتراطات ي تحقق األساسات التقواعد  ووالجملونات  
في ة عتبر أعضاء الهياكل غير المأن تحقق على. )٢١/١٠-٤  إلى٢١/٢-٤(

أنظمة  يسمح باستخدام. )٢١/١١-٤(البند فقط اشتراطات  الزلزالية قوىمقاومة ال
نظمة اإلنشائية ضمن األ )٢١-٤(الفصل اشتراطات  تحقق خرسانية مسلحة ال

 ن مقاومتهاأتجريبية  الوأتحليلية ال قطرالت ب ثبإذاالمقاومة لألحمال الزلزالية 
  .)٢١-٤(الفصل اشتراطات تحقق أنظمة  لى أو تزيد عدلاع تتهاءجساو

  ةاء اإلنشائي األعضيل وتصميمتحل  ٢١/٢/٢-٤
لها  تفاعل جميع األعضاء اإلنشائية وغير اإلنشائية التي  اإلنشائي في التحليلعتبري  ٢١/٢/٢/١-٤

  . الزلزاليةقوى نتيجة المنشأ الخطية وغير الخطية للاالستجابة على أساسر يثأت
ألحمال ل المقاومنظام ال غير المحسوبة ضمن جساءة األعضاء باعتباريسمح   ٢١/٢/٢/٢-٤

 وإدخال ذلك في االستجابة تأثير تلك األعضاء على عتباراالخذ في  ُأإذالجانبية ا
  .التصميم اإلنشائي
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       الفصلاشتراطات منشأ القاعدة أسفلالتي تقع اإلنشائية  األعضاء تطبق على  ٢١/٢/٢/٣-٤
 الناتجة عن التأثيرات قوى في حال مشاركة تلك األعضاء في نقل ال)٢١-٤(

  .األساساتقواعد لى الزلزالية إ
 من نظام مقاومة األحمال ا كل األعضاء اإلنشائية التي ال تعتبر جزءتطبق على  ٢١/٢/٢/٤-٤

  .)٢١/١١-٤(لبند اشتراطات االجانبية 
  .)٩/٣-٤(  البندوفق المقاومة إنقاص معامالت تكون : المقاومةإنقاصمعامالت   ٢١/٢/٣-٤
  زالية الزلاألعضاء المقاومة للقوىخرسانة   ٢١/٢/٤-٤
  .ميجا باسكال) ٢٠(عن ،  ) 'fc ( ، للخرسانةنضغاط الحد األدنى لمقاومة االال يقل  ٢١/٢/٤/١-٤
ميجا ) ٣٥( على الخرسانة ذات الركام خفيف الوزن انضغاطال تزيد مقاومة   ٢١/٢/٤/٢-٤

نشائية  األعضاء اإلجساءةن مقاومة وأتجريبية ال قطرالت ب ثبإذا إال. باسكال
 تساوي أو تزيد عن مثيالتها من األعضاء المصنوعة من الخرسانة هاة منالمصنوع

  .لها نفس المقاومةوركام عادي الوزن ب
 حديد التسليح المستخدم تطبق على :الزلزاليةاألعضاء المقاومة للقوى حديد تسليح   ٢١/٢/٥-٤

 نحناءال اإلنشائية المعرضة لجدرانفي أعضاء الهياكل والعناصر الحدودية لل
  .)SBC 304 ,21.2.5( البند اتلبطمت والقوى المحورية الناتجة عن الزالزل

 التي تحقق اشتراطات البند  تُصنف الوصالت الميكانيكية :الميكانيكيةالوصالت   ٢١/٢/٦-٤
 .)SBC 304 ,21.2.6 (لبندا فقو) ٢ ( النوعوأ) ١( النوع ىإل) ١٢/١٤/٣-٤(
             البند وفقلسيخ الموصَل وذلك  لاإلسميةمقاومة الشد ) ٢( النوع يحققو
)21.2.6.1, SBC 304(.النوع مستخد وال ي )في المناطق المحددة في البند ) ١
)21.2.6.2, SBC 304(.  

 وصالت حديد التسليح الملحمة في األعضاء تطبق على :الوصالت الملحمة  ٢١/٢/٧-٤
. )٣/٥-٤ و١٢/١٤/٣-٤( البنود اشتراطاتاإلنشائية المعرضة للقوى الزلزالية 

 أو الكمرة أو عمود مسافة تساوي ضعف عمق العضو من وجه الضمنوال تستخدم 
غير  جانبيةخضوع لحديد التسليح نتيجة إزاحات عندها ث يحد قدمن المقاطع التي 

الحشوات أو أي عناصر أخرى و واألربطة يسمح بلحام الكانات كذلك ال. مرنة
 .المطلوب في التصميمحديد التسليح الطولي بمشابهة 

 المقاومة للقوى الزلزالية في المنشآت اتثبتمالتطبق على  :التثبيت في الخرسانة  ٢١/٢/٨-٤
 فئات تصميم أو ذاتالواقعة في مناطق ذات خطر زلزالي متوسط أو عالي، أو 

               اإلضافية فيالمتطلبات )D ( أو عالي)C (أداء زلزالي متوسط
)Appendix D, SBC 304(.  
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  للعزوملمقاومة االخاصة هياكل ال في نحناءالاألعضاء المعرضة ل  ٢١/٣-٤
لعزوم التي تقاوم الخاصة لهياكل الالبند على أعضاء هذا  اشتراطات تطبق :المجال  ٢١/٣/١-٤

لألعضاء   فقط وذلك،نحناءإلاً لمقاومة اأساس الناتجة عن الزالزل ومصممة قوىال
  :لتالية اشتراطاتالاحقق ت التي

'10 (لىع  العضوعلىالقصوى تزيد قوة الضغط المحورية  الأن   ٢١/٣/١/١-٤
g cA f.(  

  .العمق الفعالأضعاف  )٤(صافي للعضو عن البحر ال ال يقلأن   ٢١/٣/١/٢-٤
  .)٠,٣(  العمق عنى نسبة العرض إلال تقلأن   ٢١/٣/١/٣-٤
  :ليياممحققاً ل لالنحناء المعرض والعض عرض أن يكون  ٢١/٣/١/٤-٤

  .)مم٢٥٠( عن ال يقل  )أ ( 
تزيد   مضافاً إليه مسافة من كل جانب الالداعم له عرض العضو لى عال يزيد  )ب (

  .عضوال عمق )٠,٧٥( لىع
  حديد التسليح الطولي  ٢١/٣/٢-٤
عن  انحناءعند أي مقطع لعضو ) و السفليأالعلوي ( كمية حديد التسليح ال تقل  ٢١/٣/٢/١-٤

-٤ في البند وردما يستثنى من ذلك () ١٠/٤/١-٤(القيمة المحسوبة وفق البند 
عدد األسياخ قل  يالو )0.02( لى ع)ρ(تزيد نسبة حديد التسليح  الو، )١٠/٤/٤

  .سيخين العضو عن ) أعلى أو أسفل(المستمرة 
 للعزم ته عن نصف مقاومأي عقدهلعزم الموجب عند وجه ل  العضوال تقل مقاومة  ٢١/٣/٢/٢-٤

وال تقل مقاومة العزم الموجب أو السالب عند أي . العقدةالسالب عند ذلك الوجه من 
عند أي له  ةتصميمي طول العضو عن ربع أكبر مقاومة عزم امتدادمقطع على 

  .الطرفيةألي من العقد وجه 
 حالة  فقط فينحناءإل الوصالت التراكبية لحديد التسليح المعرض لباستخداميسمح   ٢١/٣/٢/٣-٤

تباعد ب  طول الوصلة التراكبيةامتداد أو تسليح حلزوني على استخدام أطواق
تستعمل الوصالت التراكبية في  وال. )d/4( لىعوال )مم١٠٠( لىعال يزيد  عرضي
  .)SBC 304 ,21.3.2.3( في البند حددهالمالحاالت 

الوصالت على  و)٢١/٢/٦-٤( البند اشتراطات الوصالت الميكانيكية تطبق على  ٢١/٣/٢/٤-٤
  .)٢١/٢/٧-٤( البند اشتراطاتالملحمة 

   حديد التسليح العرضي  ٢١/٣/٣-٤
على طول ال يقل عن ضعف  الهيكليةعضاء األفي  )كانات مقفلة (أطواق ستخدمت  ٢١/٣/٣/١-٤

مقيساً من وجه العقدة في اتجاه منتصف العضو وعلى كل العمق الكلي للعضو 
تعرض إلي عزم يصل إلي ي من المحتمل أن طرفي العضو أو على جانبي مقطع

  .حد عزم الخضوع



 المنشات الخرسانية
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بين تباعد الوال يزيد  )مم٥٠( علىأو العقدة الركيزة  من وجه طوقال يزيد بعد أول   ٢١/٣/٣/٢-٤
  : المسافة األقل من مايليعلىاألطواق 

  ).d/4(  )أ ( 
   أضعاف أصغر قطر لحديد التسليح الطولي)٨(  )ب( 
  وق مرة قطر الط)٢٤(  )ج( 
  ).مم٢٥٠(  )د( 

 على يوفر لألسياخ الطولية، )٢١/٣/٣/١-٤البند  (األطواق استخدام اشتراط عند  ٢١/٣/٣/٣-٤
  .)SBC 304 ,7.10.5.3( البند الدعم الجانبي المطلوب وفق  الطوقطول محيط

خطافات ب كانات استخداميجوز ، األطواق استخدامفيها  شترطي  المناطق التي الفي  ٢١/٣/٣/٤-٤
 على طول العضو علىد بين الكانات  وال تزيد مسافة التباع.طرفيهاالية عند زلز

)d/2(.  
شكل  علىعلى طول األعضاء الكانات واألربطة المطلوبة لمقاومة القص تكون   ٢١/٣/٣/٥-٤

   .)٢١/٥/٢-٤ و٢١/٤/٤-٤ و٢١/٣/٣-٤ (وفق البنود  أطواق
من قطعتين من حديد ) نحناءالعرضة لمواقعة في أعضاء  (أطواق استخداميسمح ب  ٢١/٣/٣/٦-٤

  .)SBC 304 ,21.3.3.6( البند وفقالتسليح 
  مقاومة القص  ٢١/٣/٤-٤
 المطبقة القوى الساكنة باعتبار )Ve( قوى القص التصميمية تحسب :قوى التصميم  ٢١/٣/٤/١-٤

 عند األطراف أن العزوم افتراضو، العقدعلى جزء العضو الواقع بين أوجه 
 عند أوجه للعضو )Mpr( المحتمل نحناءال مقاومة عزم اوتساوي اهاالتجمتعاكسة 

وفق متطلبات  القصوىالعضو معرض ألحمال الجاذبية كامل بحر ن أ و،العقد
  .)R21.3.4, SBC 304 C (وفرضيات البند

 في المناطق المحددة مقدار التسليح العرضي في يحسب :حديد التسليح العرضي  ٢١/٣/٤/٢-٤
عند  تساوي صفراً )Vc( مقاومة الخرسانة للقص عتباراب )٢١/٣/٣/١-٤( البند

  :حدوث الحالتين التاليتين معاً
         البندوفقالزالزل والمحسوبة قوى  قوة القص الناتجة عن ادتزإذا   )أ ( 

هذه في  لمقاومة القص المطلوبة علىنصف الحد األ لىع )٢١/٣/٤/١-٤(
  .المناطق

والمتضمنة تأثيرات الزالزل أقل القصوى لمحوري قوة الضغط ا عندما تكون  )ب (
'20(من 

g cA f(.  
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   واألحمال المحوريةلإلنحناءأعضاء هياكل العزوم الخاصة المعرضة   ٢١/٤-٤
المصممة  هذا البند على أعضاء هياكل العزوم الخاصة اشتراطات تطبق :المجال  ٢١/٤/١-٤

'10( لىتزيد عقصوى حمال محورية ألرضة  والمعلمقاومة القوى الزلزالية
g cA f( .

  .)٢١/٤/١/٢-٤ و ٢١/٤/١/١-٤( تحقيق اشتراطات البندينباإلضافة إلى 
مركز ال خط مستقيم يمر خالل علىوالمقاس ( أقصر بعد للمقطع العرضي ال يقل  ٢١/٤/١/١-٤

  .)مم٣٠٠(عن )  للمقطع الهندسي
  .)٠,٤(  عنهي علدمتعام بعد ىبة أقصر بعد للمقطع العرضي إل نسقلتال   ٢١/٤/١/٢-٤
  األعمدة في نحناءالالحد األدنى لمقاومة ا  ٢١/٤/٢-٤
تزيد قصوى  ضغط محورية قوى ألي عمود مصمم لمقاومة نحناءال مقاومة اتحسب  ٢١/٤/٢/١-٤

'10( على
g cA f( وفق البند )وعند . )٢١/٤/٢/٣-٤( البند  أو)٢١/٤/٢/٢-٤

 األعمدة التي ال تحقق جساءة تهمل مقاومة و المنشأمقاومة وجساءةحساب 
  .)٢١/١١-٤( البند اشتراطات عليها وتطبق )٢١/٤/٢/٢-٤( البند اشتراطات

  مجموع)٥/٦(لمقاطع األعمدة عند أي عقدة عن مقاومة االنحناء مجموع قل يال   ٢١/٤/٢/٢-٤
)( اركة في العقدة للكمرات المشنحناءالمقاومة ا )6 5c gM M∑  وذلك وفق البند )≤∑

)21.4.2.2, SBC 304.(  
لك تاألعمدة عند تزود ، أي عقدة  عند )٢١/٤/٢/٢-٤(في حال عدم تحقق البند   ٢١/٤/٢/٣-٤

   .)٢١/٤/٤-٤(البند  فق وعمودبتسليح عرضي على طول ارتفاع الالعقدة 
  حديد التسليح الطولي  ٢١/٤/٣-٤
 علىتزيد   وال)0.01(عن  )ρg(  في مقطع العمود الطولي نسبة حديد التسليحال تقل  ٢١/٤/٣/١-٤

)0.06(.  
الوصالت  على  و)٢١/٢/٦-٤( البند اشتراطات الوصالت الميكانيكية تطبق على  ٢١/٤/٣/٢-٤

 الوصالت التراكبية فقط باستخداميسمح . )٢١/٢/٧-٤( البند اشتراطاتالملحمة 
 تصمم كوصالت شد تراكبية أن على من طول العضو، األوسطبداخل النصف 

  .)and 21.4.4.3, SBC 304 21.4.4.2(لبندين ا ق متطلباتوف تسليح عرضيب وتحاط
  )األطواق (حديد التسليح العرضي  ٢١/٤/٤-٤
 كمية ما لم تشترط ،)SBC 304 ,21.4.4.1( البند وفق حديد التسليح العرضي يصمم  ٢١/٤/٤/١-٤

  .)٢١/٤/٥-٤ وأ ٢١/٤/٣/٢-٤( ند البوفقأكبر حديد 
  :ة التالي أقصر المسافات عنحديد التسليح العرضي تزيد مسافة تباعد ال  ٢١/٤/٤/٢-٤

  .العضومقطع  أبعاد ربع أقصر  )أ ( 
  .حديد التسليح الطوليل قطر  أصغر أضعاف)٦(   )ب( 
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 على Sxتزيد وال . )Eq. 21-5, SBC 304(المعادلة المحسوبة ب )Sx(المسافة   )ج( 
  .)مم١٠٠( وال تقل عن )مم١٥٠(

في االتجاه المتعامد على المحور  المتداخلة األطواق فروعمراكز ال يزيد تباعد   ٢١/٤/٤/٣-٤
  .)مم٣٥٠( علىالطولي للعضو 

                المحددة في البنود )األطواق ( كميات حديد التسليح العرضيتوضع  ٢١/٤/٤/٤-٤
 من أوجه العقد بوحسم )lo(طول  على )٢١/٤/٤/٣-٤( ىإل )٢١/٤/٤/١-٤(

تعرض إلي عزم يصل إلي حد عزم ي من المحتمل أن وعلى جانبي كل مقطع
  : عن)lo( تقل بحيث ال ،الخضوع

عمق العضو عند أوجه العقد أو عند المناطق التي من المحتمل أن تتعرض   )أ ( 
  .إلي عزم يصل إلي حد عزم الخضوع

  .للعضولصافي ا البحر )٦/١(   )ب( 
  .)مم٥٠٠(  )ج( 

على األعمدة  )SBC 304 ,21.4.4.5(البند التسليح العرضي في  متطلبات تطبق  ٢١/٤/٤/٥-٤
 قواعدوعند تقابل األعمدة مع  الجدرانمثل  غير مستمرة الداعمة ألعضاء جاسئة

  .األساسات
           د من ة وفق البنويميمتصأطواق  أجزاء األعمدة التي ال تتطلب حاطت  ٢١/٤/٤/٦-٤

 بأطواق أو حديد حلزوني ال يزيد التباعد، )٢١/٤/٤/٤-٤   إلى٢١/٤/٤/١-٤(
 أضعاف قطر الحديد الطولي في العمود أو )٦(مقيسا من المركز إلى المركز على 

 . أيهما أقل)مم١٥٠(

  مقاومة القص  ٢١/٤/٥-٤
 على الحد األ أساسعلى )Ve( قوى القص التصميمية تحسب :ةالقوى التصميمي  ٢١/٤/٥/١-٤

 على الحد األاستخدامالناتجة من  ، العضوطرفي  علىعقد الوجهيللقوى عند 
 األحمال مدى اعتباربوعند هذه العقد  للعضو )Mpr(لمقاومة العزم المحتمل 

ال تزيد . )R21.3.4, SBC 304 C ( وفق متطلبات وفرضيات البندالقصوىالمحورية 
 على اساس  المحسوبةهعقد المن مقاومة اتجةالن) Ve(على  لألعضاء القص ىقو

 وفي كل ،عقدةالب المتصلة لألعضاء العرضية )Mpr(مقاومة العزم المحتمل 
اإلنشائي تحليل من الة المحسوبالقصوى  القص قوى عن )Ve( قلت األحوال، ال

  .للمنشأ
، )٢١/٤/٤/٤-٤(  في البند، المعرف)lo(طول  العلىم التسليح العرضي يصمتعند   ٢١/٤/٥/٢-٤

 قوة القص الناتجة عن الزالزل إذا كانت )Vc( للخرسانةمقاومة القص تهمل 
 علىالحد األنصف  أكبر من أو تساوي )٢١/٤/٥/١-٤(البند وفق والمحسوبة 
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قوة ضغط محوري ب  مصحوبة وكانت ،)lo( طولال علىلمقاومة القص المطلوبة 
'20( تأثيرات الزالزل أقل من بما فيهاقصى أ

g cA f(.  
  الخاصة المقاومة للعزومهياكل ال عقد   ٢١/٥-٤
  عام  ٢١/٥/١-٤
 أن افتراض بةالعقدرات عند وجـه لكمل القوى في حديد التسليح الطولي تحسب  ٢١/٥/١/١-٤

  .)fy 1.45(د يساوي للش المقاومحديد ال في جهاداإل
  .)٩/٣-٤( البند وفقمقاومة  الإنقاص معامالت عقد مقاومة التطبق على  ٢١/٥/١/٢-٤
 إلي الوجه البعيد من قلب عمودرات المنتهية في يمد حديد التسليح الطولي للكم  ٢١/٥/١/٣-٤

  منطقة وفي)٢١/٥/٤-٤( البند وفق الشد  منطقة المحصور ويثبت فيعمودال
  .)١٢-٤( الفصل وفقالضغط 

بعد ال يقل ، عمود و كمرةبين دةعقعندما يمد حديد التسليح الطولي للكمرات خالل   ٢١/٥/١/٤-٤
ة طوليالخ اسيلألقطر أكبر ة ر م)٢٥( الموازي لحديد تسليح الكمرة عن عمودال

 قطر مرة أكبر )٣٠( عن ال يقلو. لخرسانة ذات الوزن العاديا  منللكمرات
  .ذات الوزن الخفيففي الكمرات من الخرسانة لألسياخ 

  )األطواق (حديد التسليح العرضي  ٢١/٥/٢-٤
 إال ،)٢١/٤/٤-٤( البند وفقعرضي التسليح الحديد من  أطواقالعقدة  خالل توضع  ٢١/٥/٢/١-٤

  .)٢١/٥/٢/٢-٤( البند وفق بأعضاء إنشائية محصورة العقدة ت كانإذا
  عنامنه عرض أٍي ال يقل بكمرات جوانبها األربعة من جميع للعقد المحصورة  ٢١/٥/٢/٢-٤

)3
ال يقل عن نصف داخل العقدة ، يوضع حديد تسليح عرضي عمودرض الع)4

على طول ال يقل عن أصغر عمق  )٢١/٤/٤/١-٤(الكمية المطلوبة في البند 
                المطلوب في البند يسمح بزيادة التباعد و. لألعضاء المتصلة بالعقدة

  .)مم١٥٠( ى إل)٢١/٤/٤/٢-٤(
يوضع حديد تسليح قدة بأعضاء من جميع االتجاهات عالفي حالة عدم حصر   ٢١/٥/٢/٣-٤

 لحديد التسليح اًحصر يوفربحيث  ةعقد خالل ال)٢١/٤/٤-٤( البند وفقعرضي 
  .عمودالطولي للكمرة خارج قلب ال

  مقاومة القص  ٢١/٥/٣-٤
  :ية عن القيم التالللعقدة سميةاإلتزيد مقاومة القص  للخرسانة ذات الوزن العادي، ال  ٢١/٥/٣/١-٤

1.7  )أ (  '
c jf A أوجهاألربعةعقد المحصورة من لل .  

1.25 )ب ( '
c jf A من وجهين متقابلين أومن ثالثة أوجه المحصورة عقدلل .  

1.0  ) ج( '
c jf A ىللحاالت األخر.  

  .)SBC 304 ,21.0( كما هي معرفة في الفصل ) Aj (حيث
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3( عن االسميةتزيد مقاومة القص   ال،للخرسانة ذات الوزن الخفيف  ٢١/٥/٣/٢-٤
القيم  )4

  .)٢١/٥/٣/١-٤ ( البند المحسوبة وفق
ها عند وجه اإلتصال إذا كان يغطي ما ال ل اًيعتبر العضو المتصل بالعقدة حاصر  ٢١/٥/٣/٣-٤

3(يقل عن 
  .جوانبهاجه العقدة وتعتبر العقدة محصورة إذا تحقق ذلك عند جميع و )4

   لألسياخ في الشدمتدادطول اال  ٢١/٥/٤-٤
 ط وينتهي بخطا)مم٣٦( إلى )مم١٠( لسيخ بقطر من )ldh(ال يقل طول اإلمتداد   ٢١/٥/٤/١-٤

 أو )8db(أو ) SBC 304 ,6-21( عن القيمة المحسوبة بالمعادلة )ْ ٩٠(قياسي ذي 
 ايها أكبر إذا كان في خرسانة ذات وزن عادي ، أما في الخرسانة ذات )مم١٥٠(

        مضروبا في القيمة المحسوبة بالمعادلة )١,٢٥(الوزن الخفيف فال يقل عن 
)21-6, SBC 304 ( أو)10db(  أو)أيها أكبر)مم٢٠٠ .   

منتهي بعقدة داخل القلب  ويمرر السيخ المستقيم ال)ْ ٩٠(يثبت الخطاف القياسي ذو   ٢١/٥/٤/٢-٤
  .المحصور من العمود أو داخل عضو حدودي

 )٢,٥( عن )مم٣٦( إلى )مم١٠( لسيخ مستقيم بقطر من )ld(ال يقل طول اإلمتداد   ٢١/٥/٤/٣-٤
 إذا كان عمق الخرسانة )٢١/٥/٤/١-٤(مضروباً في القيمة المطلوبة وفق البند 

 )٣,٥(، وال يقل عن )مم٣٠٠(على زيد يالمصبوبة في مرحلة واحدة تحت السيخ ال 
الخرسانة عمق  إذا كان )٢١/٥/٤/١-٤(مضروباً في القيمة المطلوبة وفق البند 

  .)مم٣٠٠(زيد على ي في مرحلة واحدة تحت السيخ ةالمصبوب
تمرر االسياخ المستقيمة المنتهية في العقدة خالل القلب المحصور للعمود أو العضو   ٢١/٥/٤/٤-٤

الممتد يعدل طول امتداد السيخ المستقيم وطول اإلمتداد المطلوب الحدودي بمقدار 
  .)١,٦(خارج القلب المحصور بالضرب في 

ة، تعدل األطوال فلغالم) Epoxy-coated(المطلية في حال استخدام األسياخ   ٢١/٥/٤/٥-٤
 بالضرب في ما )٢١/٥/٤/٣-٤ إلى ٢١/٥/٤/١-٤( المحسوبة وفق البنود من

  ).or 12.2.5, SBC 304 ,12.2.4(الت في البندين ممعاينطبق عليها من ال
  سابقة الصب من الخرسانة المشيدة: الهياكل الخاصة المقاومة للعزوم  ٢١/٦-٤
 سابقة الصبالمصنعة من الخرسانة  ولهياكل الخاصة المقاومة للعزوماتطبق على   ٢١/٦/١-٤

 جميع متطلباتل ةباإلضاف )SBC 304 ,21.6.1( البند متطلباتمطيلة الت وصولها 

  . المصنعة من خرسانة مصبوبة في الموقعالهياكل الخاصة المقاومة للعزوم
 والمصنعة من الخرسانة سابقة الصب لهياكل الخاصة المقاومة للعزوماتطبق على   ٢١/٦/٢-٤

         متطلبات البند ))R21.6.2, SBC 304C(أنظر الشكل  (الت صلبةوصولها 
)21.6.2, SBC 304( الهياكل الخاصة المقاومة للعزوم جميع متطلباتضافة لباإل 

  .المصنعة من خرسانة مصبوبة في الموقع
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 والمصنعة من الخرسانة سابقة الصب لهياكل الخاصة المقاومة للعزوماتطبق على   ٢١/٦/٣-٤
 متطلبات البند   ،)or 21.6.2, SBC 304 21.6.1(ال تحقق متطلبات البندين التي و
)21.6.3, SBC 304(.  

   المسلحة المشيدة من الخرسانة:كمرات الربط اإلنشائية الخاصة والجدران  ٢١/٧-٤
 كمرات الربط و الخاصة اإلنشائيةالجدران على هذا البند اشتراطات تطبق :المجال  ٢١/٧/١-٤

  . من نظام مقاومة القوى الزلزاليةاها جزءاعتباربالمشيدة من الخرسانة المسلحة 
  سليححديد الت  ٢١/٧/٢-٤
 عن  اإلنشائيةالجدرانفي ) ρn و ρv(نسبة توزيع حديد تسليح الجذع ال تقل   ٢١/٧/٢/١-٤

) علىتزيد   كانت قوة القص التصميمية الإذا إال، )0.0025( )1 12 '
cv cA f،يسمح  ف

  في البند حددة الميمة القى إل اإلنشائيةالجدران لحديد تسليح األدنىبإنقاص الحد 
  ).SBC 304 ,21.0(معرفة في الفصل ) ρn و Acv ،ρv(حيث   ،)١٤/٣-٤(

 لى ع اإلنشائيةالجدران في اتجاه أيحديد التسليح في بين تباعد الال يزيد   ٢١/٧/٢/٢-٤
 على بحيث يكون مستمراً وموزعاً ويوضع حديد تسليح مقاومة القص ،)مم٣٠٠(

  . القصىمستو
 كانت قوة القص إذا، الجدار حديد التسليح في  األقل طبقتين منعلىتستخدم   ٢١/٧/٢/٣-٤

) على تزيد الجدار مستوىفي القصوى  )1 6 '
cv cA f.  

 البند قوف اإلنشائية الجدرانتثبت أو توصل كل أسياخ حديد التسليح المستمر في   ٢١/٧/٢/٤-٤
)٢١/٥/٤-٤(.  

حليل األحمال الجانبية من ت )Vu(  قوة القص التصميميةتحسب :قوى التصميم  ٢١/٧/٣-٤
  .القصوى األحمال تراكيب اعتبارب

 البند وفق اإلنشائي جدارلل )Vn( االسميةمقاومة القص تحسب  :مقاومة القص  ٢١/٧/٤-٤
)21.7.4, SBC 304( ال تزيد و)Vn( القيمة الناتجة من المعادلةعلى                   
)21-7, SBC 304(.  

   المحوريةاألحمال  ونحناءالالتصميم ل  ٢١/٧/٥-٤
 وفق عزوم وأحمال محوريةلل المعرضة  منها اإلنشائية أو األجزاءالجدرانتصمم   ٢١/٧/٥/١-٤

ومتطلبات ) SBC 304 ,10.3.6( باستثناء البند )and 10.3, SBC 304 10.2(الفصلين 
 الخرسانة وطول مع إعتبار أن. )SBC 304 ,10.2.2(اإلنفعال الالخطي في البند 

والعناصر الحدودية وجذع ) بداخل عرض شفة الكمرة الفعال(ديد التسليح  حامتداد
أنظر البند                        تأثير الفتحاتعتباراالخذ في األ مع و،فعاله الجدار

)21.7.5, SBC 304(.  
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ة بطرق تحليلية مفصلة فإنه يقدر فة للمقاطع ذات الشفما لم يحدد العرض الفعال للش  ٢١/٧/٥/٢-٤
 من )%٢٥(وجذع الجدار المجاور أو المقطع ذع جصف المسافة بين وجه بن

  ).SBC 304 ,21.7.5( أيهما أقل أنظر البند جداراإلرتفاع الكلي لل
 تحدد : من الخرسانة المسلحةالخاصة اإلنشائية الجدرانالعناصر الحدودية في   ٢١/٧/٦-٤

  البنود وفقوتصمم لخاصة ا اإلنشائية الجدرانالحاجة للعناصر الحدودية عند حواف 
)21.7.6.2 through 21.7.6.6, SBC 304(، في البند         ويرجع لشروحات 
)R21.7.6.5, SBC 304C(.   

  )Coupling Beams (كمرات الربط  ٢١/٧/٧-٤
4nl( التي لها نسبة أبعاد كمرات الربط تطبق على  ٢١/٧/٧/١-٤ h          البند اشتراطات )≤

 فيسمح مستقرة في االتجاه العرضي الكمرة أنالتحليل ب تبين إذاو. )٢١/٣-٤(
  .)أ  ( )٢١/٣/١/٤-٤ و٢١/٣/١/٣-٤( البنديناشتراطات بتجاوز 

وعتين متقاطعتين مجم ب)> ln/h 4( التي لها نسبة أبعاد كمرات الربطيسمح بتسليح   ٢١/٧/٧/٢-٤
أنظر الشكل          (، حرلبمن األسياخ بشكل مائل ومتماثل حول منتصف ا

)R21.7.7, SBC 304C.((  
  وتزيد فيها قوة القص القصوى)> ln/h 2( التي لها نسبة أبعاد كمرات الربطح تسل  ٢١/٧/٧/٣-٤

)Vu( على ( )1 3 '
cp cA f متقاطعتين من األسياخ بشكل مائل ومتماثل بمجوعتين 

 لن كمرات الربط والمقاومة لجساءةال نقص أن تبين إذاإال ، البحرحول منتصف 
يؤثر على  أو منشأالخروج من اليعيق  أو مقاومة المنشأ لألحمال الرأسية يضعف
 معرفة في الفصل )Acp( حيث .مع المنشأ غير اإلنشائية ووصالتها العناصرتكامل 

)21.0, SBC 304.(  
 بمجوعتين المسلحة الربطكمرات ى لع )SBC 304 ,21.7.7.4( متطلبات البند تطبق  ٢١/٧/٧/٤-٤

  .البحرمتقاطعتين من األسياخ بشكل مائل ومتماثل حول منتصف 
اشتراطات شائية  اإلنالجدران في التشييد فواصلجميع تطبق على  : التشييدفواصل  ٢١/٧/٨-٤

  .)SBC 304 ,11.7.9( البند وفق االلتحام وتخشن سطوح )٦/٤-٤(لبند ا
 إنشائية غير مستمرة جدران ح األعمدة التي تسند عليهاسلت :ةمستمرال غير الجدران  ٢١/٧/٩-٤

  .)SBC 304 ,21.4.4.5( البند وفق
   يةالجدار  واألجزاءدعاماتال  ٢١/٧/١٠-٤
الھیاكل   مناً غير المصممة لتكون جزء)Wall Piers(ية الجداردعامات الح تسل  ٢١/٧/١٠/١-٤

                        البندين  وفقبحديد تسليح عرضي الخاصة المقاومة للعزوم
)21.7.10.1 and 21.7.10.2, SBC 304(.  
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 تقل عن سبة الطول األفقي إلي السمك كانت نإذا أعمدة كالجدار أجزاءتصمم   ٢١/٧/١٠/٢-٤
)٢,٥(.  

 الجدران  علىقطب ت:سابقة الصب اإلنشائية الخاصة المشيدة من خرسانة الجدران  ٢١/٨-٤
        البنداشتراطات جميع سابقة الصب خرسانة اإلنشائية الخاصة المشيدة من

 اإلنشائية الخاصة المصبوبة في الموقع باإلضافة إلى جدرانلل المحددة )٢١/٧-٤(
  .)٢١/١٣-٤( البند اشتراطات

 )Trusses (والجملونات )Diaphragms (اإلنشائيةالتقوية  أغشية  ٢١/٩-٤

  تقويةأغشيةك التي تعمل األسطح وبالطات بالطات األرضيات تصمم :المجال  ٢١/٩/١-٤
هذا  اشتراطات وفقإنشائية لنقل األحمال الناتجة عن حركات أرضية زلزالية، 

) Ties(والشدادات ) Struts (الضواغط أيضا على الشتراطاتوتنطبق هذه ا. البند
 زلزالية وكذلك أحمالواألوتار وعناصر التجميع التي تنقل القوى الناتجة عن 

             ، وفق متطلبات البندظم مقاومة القوى الزلزالية كأجزاء من نُلمعي ت التالجملونات
)21.9, SBC 304(.  

بالطات األسقف  تعتبر :بالطات المركبة المصبوبة في الموقعالويه من قأغشية الت  ٢١/٩/٢-٤
 تقوية أغشية الصب كسابق سطح أرضية أو على المصبوبة في الموقعوالمركبة 
 إلي األوتار قوىسمح بنقل كامل للت وتوصيالتتفاصيل ب  كانت مصممةإذاإنشائية 

 يكون سطح الخرسانة أن على. الجانبية قوىوعناصر التجميع ونظام مقاومة ال
 من المياه الراكدة اً وخالياًنظيف) التغطيةه بالطة عليوالذي توضع (المتصلب 

  . لهذا الغرضاًومخشن
 التغطيةبالطات  تعتبر : المصبوبة في الموقعالتغطية بالطاتأغشية التقوية من   ٢١/٩/٣-٤

 تقوية أغشية الصب سابق سطح أرضية أو على المركبة المصبوبة في الموقعغير 
  التصميميةقوىمقاومة الب إذا كانت مصممة بتفاصيل وتوصيالت تسمحإنشائية 

  .بشكل منفرد
 التغطيةطات الخرسانية وبالطات  سماكة البالال تقل :غشيةاأل لسماكة األدنىالحد   ٢١/٩/٤-٤

وال تقل  .)مم ٥٠( الزلزالية عن قوىإنشائية لنقل ال تقوية أغشيةالتي تستخدم ك
 للبالطات المصبوبة على بالطات سابقة الصب وال تعمل معها )مم٦٥(السماكة عن 

  . تقويةكبالطات مركبة كأغشية
  التسليح  ٢١/٩/٥-٤
. )٧/١٠-٤( البند وفقاإلنشائية   التقويةأغشيةديد تسليح  لنسبة حاألدنىالحد  يحدد  ٢١/٩/٥/١-٤

 ألنظمة األرضيات اتجاه أي في )مم٢٥٠( على التسليح  بين حديدتباعدالال يزيد و
  .)SBC 304 ,21.9.5.1( البند وفق وذلك  غير سابقة الشداألسطحأو 
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حبال  في يح رئيسوالمستخدمة كحديد تسل(مع الخرسانة ة مترابط الوتارتصمم األ  ٢١/٩/٥/٢-٤

)Chords( ج عنتانال فيها جهاد اإلال يزيدبحيث )  أو عناصر التجميع التقويةأغشية 
                   البند فق وباسكال ميجا )٤٢٠( علىالقوى الزلزالية التصميمية 

)21.9.5.2, SBC 304(.  
 التقوية أغشية حبال  و والشداداتوالضواغط اإلنشائية الجملون عناصر تسلح  ٢١/٩/٥/٣-٤

fc 0.2( علىات الضغط فيها إجهادوعناصر التجميع والتي تزيد 
 عند أي مقطع )'

ى  إل٢١/٤/٤/١-٤(  منالبنوداشتراطات  وفقتسليح عرضي على طول العنصر ب
  .)SBC 304 ,21.9.5.3(البند متطلبات  و)٢١/٤/٤/٣-٤

 الجملوناتو  التقويةأغشية ر فيثبت أو يوصل تراكبياً جميع حديد التسليح المستمي  ٢١/٩/٥/٤-٤
 حديد تسليح الشد اشتراطات قوفحبال وعناصر التجميع  والوالضواغط والشدادات

     البندوفق وتستخدم الوصالت الميكانيكية .)٢١/٥/٤-٤(المحددة في البند 
)21.9.5.5, SBC 304(. 

اإلنشائية عن  التقوية ألغشية قوى التصميم الزلزالية الفعالة تحسب :قوى التصميم  ٢١/٩/٦-٤
       في البندقوى التصميمتراكيب  ما يتوافق معطريق تحليل األحمال الجانبية ب

)٩/٢-٤(.  
  مقاومة القص  ٢١/٩/٧-٤
 على القيمة المحسوبةالتقوية اإلنشائية ة ألغشي )Vn ( االسميةمقاومة القص يد تزال   ٢١/٩/٧/١-٤

  .)SBC 304 ,10-21(المعادلة ب

 التقوية اإلنشائية من بالطات التغطيةة ألغشي) Vn (االسميةمقاومة القص ال تزيد   ٢١/٩/٧/٢-٤
سابقة  األرضيات أو األسطح علىالمركبة وغير المركبة المصبوبة في الموقع 

  .)SBC 304 ,11-21(المعادلة ب على القيمة المحسوبة الصب
)( علىت في جميع الحاال )Vn( االسميةال تزيد مقاومة القص   ٢١/٩/٧/٣-٤ )2 3 '

cv cA f( حيث ،
)ِAcv( التقويةلغشاء هي المساحة اإلجمالية للمقطع العرضي .  

 تصمم العناصر الحدودية في :اإلنشائية التقوية أغشيةالعناصر الحدودية في   ٢١/٩/٨-٤
أغشية التقوية اإلنشائية لتقاوم مجموع القوى المحورية القصوى الواقعة في مستوى 

اء اإلنشائي والقوى الناتجة من قسمة العزم األقصى عند المقطع على المسافة الغش
وذلك وفق البند              .بين العناصر الحدودية لألغشية عند ذلك المقطع

)21.9.8, SBC 304( .  
   لبنداشتراطات ا األغشية في التشييد فواصل جميع تطبق على : التشييدفواصل  ٢١/٩/٩-٤

  .)SBC 304 ,11.7.9( البند وفق االلتحام سطوح  وتخشن)٦/٤-٤(
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  األساسات  ٢١/١٠-٤
  المجال  ٢١/١٠/١-٤
 الزلزالية بين القوىاألساسات المقاومة للقوى الزلزالية أو التي تنقل تطبق على   ٢١/١٠/١/١-٤

اشتراطات  من عليها وما ينطبق )٢١/١٠-٤(البند  اشتراطات واألرض منشأال
  .ن هذه االشتراطاتفي الباب الثالث مأخرى 

 وركائز الجسور )Piles (األوتاد المتعلقة ب)٢١/١٠-٤( البند اشتراطات تكمل  ٢١/١٠/١/٢-٤
) Caissons( وركائز المنشآت البحرية )Drilled Piers ( في األرضزهالمغرو

            أنظر البند. لكود األخرىا اشتراطاتاألرض  علىالبالطات المحملة و
)١/١/٢-٤(.  

  األوتادوأغطية ه يحصيراألساسات العد وقواال  ٢١/١٠/٢-٤
 اإلنشائية المقاومة للقوى الزلزالية إلي الجدرانيمد حديد التسليح الطولي لألعمدة و  ٢١/١٠/٢/١-٤

إجهاد الخضوع للحديد   يولدطول باألوتادوأغطية  والحصيرة  األساساتةقاعد داخل
  .اإلتصال نقاطعند الشد  تحت

عند اإلتصال مع ) Fixed-ends( ثابتة  نهاياتقق األعمدة المصممة بافتراضتح  ٢١/١٠/٢/٢-٤
،  قياسيوعند الحاجة لخطاف. )٢١/١٠/٢/١-٤( البند اشتراطاتقواعد األساسات 

 )ْ ٩٠( خطاف بزاوية نحناءال المقاوم ل)األشاير (يعمل لحديد التسليح الطولي
 ىل إ الحرة لألسياخ موجهة تكون النهايةبحيثاألساسات قواعد بالقرب من قاع 

  .عمودمركز ال
 من الخرسانة  اإلنشائية الخاصةجدران األعمدة أو العناصر الحدودية للتسلح  ٢١/١٠/٢/٣-٤

 من  نصف عمق قاعدة األساسال يزيد على بعد ى علحوافهاأحد يقع  التي المسلحة
  أعلى قاعدةفي ،)٢١/٤/٤-٤( البند وفقحديد عرضي ب  قاعدة األساسحافة

داخل قاعدة األساس مسافة ال تقل عن عمق القاعدة هذا التسليح يستمر و. األساس
 في الشد لحديد التسليح  المطلوبأو الحصيرة أو غطاء الوتد أو طول اإلمتداد

  .الطولي أيها أقل
أغطية  في وأ األساس حصيرهاألساسات و  قواعدعلى في أتسليح حديد يوضع  ٢١/١٠/٢/٤-٤

كانت القوى إذا ، )٩/٢-٤البند  (األحمال التصميميةراكيب ت لمقاومة األوتاد
ائية الخرسانية  اإلنشجدران العناصر الحدودية للعلى دفع علوي الزلزالية تولد قوى

  .)١٠/٤-٤( البند ما هو محدد فيحديد التسليح عن يقل ال و. عمدةألاالخاصة أو 
     البندوفق األقبية جدران وساساتقواعد األتستخدم الخرسانة غير المسلحة في   ٢١/١٠/٢/٥-٤

)٢٢/١٠-٤(.  
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   األرضعلى الواقعة والبالطات )اددالش(ات األساسربط كمرات   ٢١/١٠/٣-٤
أغطية  المصممة لتعمل كروابط أفقية بينكمرات لليوضع حديد تسليح مستمر   ٢١/١٠/٣/١-٤

بعد  إلي ما بداخل أو امتداد أن يكون لهذا التسليح طول على ،اعدوقال أو األوتاد
 قاعدة األساس عند كل  أووتدالاء غط  المرتِكز أو يثبت التسليح بداخلعمودال

  .االنقطاعمواضع 
 ،بين األعمدة ةصافيال المسافة )٢٠/١(  عنربطالكمرات ال يقل أصغر بعد لمقطع   ٢١/١٠/٣/٢-٤

بعدين ل أصغر قياس  نصفعلىزيد يال تباعد  على لةقفم ستخدام كاناتامع 
  .أقلأيهما  )مم٣٠٠( أو  للكمرة للمقطع العرضيينامدمتع

ومعرضة ساس األحصيره  والكمرات التي هي جزء من الربطكمرات  تطبق على  ٢١/١٠/٣/٣-٤
 الجانبية قوى من األعمدة التي هي جزء من نظام مقاومة الالناتج نحناءالل

  .)٢١/٣-٤( البند اشتراطات
ة من الناتج والمقاومة للقوى الزلزالية  األرضعلى لةالبالطات المحمتصمم   ٢١/١٠/٣/٤-٤

 أغشية تقويةكالجانبية  قوى أو األعمدة التي هي جزء من نظام مقاومة الالجدران
ن أح الرسومات التصميمية ن توضأ على ،)٢١/٩-٤( البند اشتراطات قوفإنشائية 

ء من نظام  إنشائية وهي جزأغشية تقوية مصممة ك األرضعلىلة البالطات المحم
  .الجانبية قوىمقاومة ال

   البحريةاألرصفة وركائز الجسور وركائز األوتاد  ٢١/١٠/٤-٤
 وركائز الجسور وركائز األوتاد على )SBC304 ,21.10.4(البند متطلبات تطبق   ٢١/١٠/٤/١-٤

  . الخرسانية الداعمة لمنشآت مصممة لمقاومة الزالزلالبحرية األرصفة
 األرصفة وركائز الجسور وركائز وتادأل في اتسليح طولي مستمريوضع حديد   ٢١/١٠/٤/٢-٤

 تفاصيل حديد ملعوتُ.  الشد التصميميةقوى الطول المقاوم لمدى على، البحرية
إلي األعضاء األوتاد الشد من داخل أغطية قوى  الحديدنقلالتسليح الطولي بحيث ي 

  .اإلنشائية المدعمة
 حصيره أو تدولبين غطاء ا) زلزاليةال القوىالناتجة عن ( الشد قوى انتقالعند   ٢١/١٠/٤/٣-٤

 )مونة(بمالط اريها ج منم حقت أسياخ تسليح عن طريق الصب سابق ووتدساس األ
نظام حقن المونة  ات أن اإلختباريتم التأكد ب ،تد الوعلى في أال حقاً ركبت أو اسمنتي
  . من مقاومة الخضوع المحددة للسيخ)%١٢٥( األقل على يحقق

  البحريةاألرصفة وركائز الجسور وركائز ألوتادفي ايوضع حديد تسليح عرضي   ٢١/١٠/٤/٤-٤
  .)SBC 304 ,21.10.4.4(في المناطق المحددة في البند و )٢١/٤/٤-٤(  البندوفق

 لبنودا  المحددة فيللحاالت المستثناه من وضع الحديد العرضي والحاالت الخاصة  ٢١/١٠/٤/٥-٤
)21.10.4.5 through 21.10.4.7, SBC 304(.  
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   غير المصممة لمقاومة قوى زلزاليهأعضاء الهياكل  ٢١/١١-٤
 اشتراطات البند  أعضاء الهياكل التي ال تساهم في المقاومة الجانبية تطبق على   ٢١/١١/١-٤

 مقدار العزوم المتولدة في تلك على أساس )٢١/١١/٣-٤(  البند أو)٢١/١١/٢-٤(
    البند اشتراطات ويسمح بتطبيق . زاحة التصميميةاألعضاء عند تعرضها لإل

  .تحسب بطريقة دقيقة في حال أن اإلزاحة التصميمية لم )٢١/١١/٣-٤(
           عن اإلزاحة التصميمية في البندالناتجةالقص  قوى  العزوم ويزيد مجموععندما ال   ٢١/١١/٢-٤

 حمال الجاذبية، علىعزوم وقوى القص القصوى الناتجة عن أالمع  )٢١/١١/١-٤(
                    البـنودمتطلباتتطبق لعزوم والقص ل  التصميميةمقاومةال
)21.11.2.1, 21.11.2.2 and 21.11.2.3, SBC304( .أحمال تراكيبستخدم تو 

 معامل بتخفيضوكذلك يسمح . 0.90Dأو ) 1.2D + 1.0L(الجاذبية األكثر حرجاً من 
)L(ى إل )العامة وكل المساحات ومباني التجمعاتواقف السيارات  مبإستثناء )0.50 

  .)kN/m2 5( على )L( فيها قيمة الحمل الحي تزيدالتي 
             عن اإلزاحة التصميمية في البندالناتجةالقص  قوى وأعندما تزيد العزوم   ٢١/١١/٣-٤

 لعزوم أو القص لعضو الهيكل أو فيالتصميمية لمقاومة على ال )٢١/١١/١-٤(
                               البـنود متطلباتتطبق حالة عدم حساب العزوم 

)21.11.3.1, 21.11.3.2 and 21.11.3.3, SBC304(.  
 باإلضافة إلى اشتراطات البنود       )SBC304 ,21.11.4(البند متطلبات تطبق   ٢١/١١/٤-٤

  الصبةسابق ألعضاء الهياكل الخرسانية )٢١/١١/٣-٤ إلى ٢١/١١/١-٤(
  .التي ال تساهم في المقاومة الجانبيةووصالتها 

  مقاومة للعزومالالمتوسطة هياكل ال  ٢١/١٢-٤
  .المتوسطة المقاومة للعزوم  على الهياكل)٢١/١٢-٤( البند اشتراطاتتطبق   ٢١/١٢/١-٤
على األعضاء  )٢١/١٢/٤-٤( البند في تفاصيل حديد التسليح تطبق اشتراطات  ٢١/١٢/٢-٤

'10( علىاألقصى  حمل الضغط المحوري يزيد فيهاالتي ال 
g cA f( . أما في حال

'10( على حمل الضغط المحوري زاد
g cA f(تفاصيل حديد تطبق اشتراطات ف 

               المعادلةحسب  اً حلزونياًحمسللعضو ا كان إذا إال، )٢١/١٢/٥-٤(  البندفيالتسليح 
)10-5, SBC 304(.   

 قوى من هيكل مقاوم للاًجزءإذا كانت   كمراتبدون االتجاهينالبالطات ذات   ٢١/١٢/٣-٤
 )٢١/١٢/٦-٤(ي البند ف تفاصيل حديد التسليح اشتراطاتعليها تطبق الزلزالية 
  .الجانبية قوى يقاوم العزوم الناتجة عن اللكل بحر

 االتجاهينالبالطات ذات رات واألعمدة وال تقل مقاومة القص التصميمية للكم  ٢١/١٢/٤-٤
  :أدناه) ب ( وأ) أ  (  أٍي من الزلزالية عنقوىالمقاومة لل
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ل  المتولدة في العضو عند كاالسميةمجموع القص المصاحب لمقاومة العزم   )أ ( 
أنظر (  الجاذبية القصوىالناتج عن أحمال والقص للبحر الصافينهاية مقيدة 

  .))R21.12.3, SBC 304C(الشكل 
في البند           األحمال التصميمية  تراكيب للقص الناتج عن األقصىالحد   )ب (

 ضعف القيمة )E( تُؤخذ أن على، )E(والمتضمن تأثير الزالزل  )٢/٢-١(
  .)١٠/١/٨-١( البند فيحسوبة الم

  الكمرات  ٢١/١٢/٤-٤
 عن ثلث مقاومة العقدةه  عند وج)الحديد السفلي (ال تقل مقاومة العزم الموجب  ٢١/١٢/٤/١-٤

وال تقل مقاومة . العقدة الموجود عند ذلك الوجه من )الحديد العلوي (العزم السالب
 العضو عن خُمس أكبر بحر مدىالعزم الموجب أو السالب عند أي مقطع على 

  .العضومن  العقدة ألي طرفمقاومة عزم موجودة عند وجه 
 ال يقل عن )lo(  طولعلى العضو تسليح عند نهايتي ال)كانات مقفلة (أطواقتوضع   ٢١/١٢/٤/٢-٤

  العضوحر منتصف بباتجاه الركيزة أو العقدة  من وجهاضعف عمق العضو، مقاس
)Midspan .(على مسافة ال تزيد على طوق أن يوضع أول على )من وجه )مم٥٠ 

 مالقي من  عن القيمة الصغرىطواقاأل للمسافة بين األقصىال يزيد الحد و. الركيزة
  :التالية

  .)d/4(  )أ ( 
  . داخل الطوققطر سيخ طولي محصورأصغر ثمانية أضعاف   )ب (
  .الطوق مرة قطر سيخ )٢٤(  )ج( 
  .)مم٢٥٠(  )د( 

 على كاناتتوضع  )٢١/١٢/٤/٢-٤(البند في ) lo(في المناطق الخارجة عن   ٢١/١٢/٤/٣-٤
  .)d/2( علىتزيد  مسافات ال

  األعمدة  ٢١/١٢/٥-٤
  عليهاتطبق، أو )SBC 304 ,7.10.4( األعمدة حلزونياً وفق متطلبات البند حلتس  ٢١/١٢/٥/١-٤

         طبق البند وي. )٢١/١٢/٥/٤-٤ ى إل٢١/١٢/٥/٢-٤(اشتراطات البنود 
  .األعمدة جميع على )٢١/١٢/٥/٥-٤(

مقاس من وجه العقدة ) lo (طول على العضو  عند نهايتيأطواق تسليحع توض  ٢١/١٢/٥/٢-٤
   :أصغر قيمة من القيم التالية على ال يزيد )so(د تباعوب
  . داخل الطوقثمانية أضعاف قطر أصغر سيخ طولي محصور  )أ ( 
  . مرة قطر سيخ الطوق)٢٤( )ب (
  . للمقطع العرضي لعضو الهيكلبعدنصف أصغر   )ج( 
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  .)مم٢٥٠(  )د( 
  :قيمة من القيم التالية عن أكبر )lo(وال يقل الطول 

  .لعضوا بحري صاف )٦/١( )هـ(
  .لعضولللمقطع العرضي بعد أكبر   )و( 
  .)مم٥٠٠(  )ز( 

  .العقدة من وجه ) so/2 (على مسافة ال تزيد على طوقوضع أول ي  ٢١/١٢/٥/٣-٤
      ٧/٨-٤( البندين وفق )loخارج الطول (د حديد التسليح العرضي  تباعيكون  ٢١/١٢/٥/٤-٤

  .)١١/٥/٤/١-٤و
  .)١١/١١-٤ ( البنداشتراطات للعقدة التسليح العرضي  حديدتطبق على  ٢١/١٢/٥/٥-٤
  )مستويةبالطات  (كمراتالمحملة على  غير االتجاهينالبالطات ذات   ٢١/١٢/٦-٤
٢١/١٢/٦/١-٤  باستخدام،عند الركيزةالناتج عن قوى الزالزل  األقصى للبالطةعزم الحدد ي  

 على. )٢/٢-١( تحت البند الواردة )7-1.2 و 5-1.2( في المعادلتين األحمالتراكيب 
الجزء من عزم البالطة المتزن ( )sM(أن يوضع جميع حديد تسليح مقاومة العزم 

              المعرفة في البند) Column Strip (عمودبداخل شريحة ال) مع عزم الركيزة
)SBC 304 13.2.1,(.  

  المعادلة          المعرف في)sM(لعزم لمقاوم الح تسليالحديد جزء من اليوضع   ٢١/١٢/٦/٢-٤
)SBC 304 13-1, (بداخل العرض الفعال المعرف في البند  )SBC 304 

13.5.3.2,.(  
 عند الركيزة بداخل العرض عمود عن نصف حديد تسليح شريحة الال يقليوضع ما   ٢١/١٢/٦/٣-٤

  ).,SBC 304 13.5.3.2(الفعال المعرف في البند 
 لشريحة  المحسوب عن ربع حديد التسليح العلويال يقلما على كامل البحر  يستمر  ٢١/١٢/٦/٤-٤

  . عند الركيزةعمودال
  عن ثلث حديد التسليح العلويعمودحديد التسليح السفلي المستمر لشريحة الال يقل   ٢١/١٢/٦/٥-٤

  . عند الركيزةعمود لشريحة الالمحسوب
ى ل حديد التسليح السفلي للشريحة الوسطام عن نصف كال يقلما  ينفذ بشكل مستمر  ٢١/١٢/٦/٦-٤

)Middle Strip ( والمعرفة في البند)13.2.2, SBC 304(حديد التسليح جميع و 
د يولت له القدرة علىوتكون  حرعند منتصف البالمحسوب  عمودالسفلي لشريحة ال

  .),SBC 304 13.6.2.5( البند وفق متطلبات  عند وجه الركيزةالخضوعمقاومة 
متطلبات  حديد التسليح السفلي والعلوي يحققلحواف غير المستمرة للبالطة، عند ا  ٢١/١٢/٦/٧-٤

  ).,SBC 304 13.6.2.5( البند وفق عند وجه الركيزة متداداالطول 
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 لىعالناتج عن أحمال الجاذبية القصوى ) Punching(ال يزيد القص ذو االتجاهين   ٢١/١٢/٦/٨-٤
)0 4 c. Vφ(  عند المقاطع الحرجة لألعمدة المعرفة في البند)SBC 304 11.12.1.2,( ،

للبالطات غير سابقة اإلجهاد ) ,SBC 304 11.12.2.1( البند وفق )cV(حيث تحسب 
ح بتجاوز هذا  ويسم.جهادة اإلسابق للبالطات ),SBC 304 11.12.2.2( البند فقوو

 اإلتجاهين الناتج عن القوى القصوى ذي القص إجهاد قيمة ت كانإذاالشرط 
             البندين متطلباتوفقالزلزالية والمنتقل بواسطة ال مركزية القص 

)SBC 304 11.12.6.1 and 11.12.6.2, ( نصف على زيدتال  إجهاد أكبرعند نقطة 
  .),SBC 304 11.12.6.2 ( المسموح به في البند)nVϕ( جهاداإل

    الصبسابقةة متوسط اإلنشائية الالجدران  ٢١/١٣-٤
التي   الصبسابقةالمتوسطة  اإلنشائية الجدرانتطبق اشتراطات هذا البند على   ٢١/١٣/١-٤

  .الزلزاليةالناتجة عن الحركات لمقاومة القوى تستخدم 
قتصر ي  واألساساتالجدران أو بين ألواح الجدرانح الوصالت بين ألوافي   ٢١/١٣/٢-٤

  .  فقطعلى حديد التسليحالخضوع 
 عن تهامقاوم قلال ت لتصل إلى حد الخضوع غير المصممة الوصلةعناصر   ٢١/١٣/٣-٤

)1.5Sy( حيث )Sy( معرفة في البند )21.0, SBC 304(.  
  
  الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة  ٢٢-٤
  المجال  ٢٢/١-٤
يختص هذا الفصل بتصميم وتنفيذ أعضاء الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة   ٢٢/١/١-٤

  . المصبوبة في الموقع أو سابقة الصب
 األقبية اإلنشائية الخرسانية غير المسلحة من اشتراطات حاالت جدرانتستثنى   ٢٢/١/١/١-٤

  .)٤/٣/٢-٤(التعرض الخاصة في البند 
وال على على التربة المشيدة يم وتنفيذ البالطات ال يطبق هذا الفصل على تصم  ٢٢/١/١/٢-٤

 رأسية أو قوى جانبية من بعض  المشاة إال إذا كانت البالطات تنقل أحماالًأرصفة
  .األجزاء األخرى من المنشأ إلي التربة

تطبق اشتراطات هذا الفصل على المنشآت الخاصة مثل األقواس ومنشآت الخدمات   ٢٢/١/٢-٤
  . الحمايةجدرانو) Gravity Walls(غير الحاملة  الجدرانتحت األرض و

  الحدود  ٢٢/٢-٤
تطبق اشتراطات هذا الفصل لتصميم أعضاء الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة   ٢٢/٢/١-٤

  .)٢/١/١١-٤(والمعرفة في الفصل 
  : فقط في األعضاء التالية استخدام الخرسانة اإلنشائية غير المسلحةيكون  ٢٢/٢/٢-٤



 المنشات الخرسانية

 ٤/٧٩    هـ١٤٢٨                ٣٠٠س .ب.ك

أعضاء إنشائية أخرى قادرة بالتربة أو  أما بستمرالمدعمة بشكل ماألعضاء   )أ ( 
  .دعم مستمر في اإلتجاه الرأسيعلى توفير 

  .بقوى ضغط ناتجة عن أثر التقوسكل حاالت التحميل األعضاء التي تقاوم  )ب( 
  .)٢٢/٨-٤ و ٢٢/٦-٤(أنظر البندين .  والقوائمالجدران  )ج( 

  .دة الخرسانية غير المسلحةال يسمح باستخدام األعم  ٢٢/٢/٣-٤
المصبوبة األساسات الوتدية ال تطبق اشتراطات هذا الفصل على تصميم وتركيب   ٢٢/٢/٤-٤

  .األرضالمدفونة في  الخرسانية ركائز الجسورال على وفي الموقع 
ال تقل المقاومة المحددة النضغاط الخرسانة غير  :الحد األدنى لمقاومة االنضغاط  ٢٢/٢/٥-٤

  .ميجاباسكال) ١٧( والمستخدمة في األغراض اإلنشائية عن المسلحة
  الفواصل   ٢٢/٣-٤
لتقسيم ) Isolation or Contraction Joints (تستخدم فواصل عزل أو إضعاف   ٢٢/٣/١-٤

 عناصر انحناء غير مستمرة للتحكم في ى غير المسلحة إل الخرسانيةاألعضاء
 وتأثيرات اإلنكماش بسبب الزحف وجهادات الداخلية الناتجة عن تقييد الحركةاإل

  .الحرارة
فواصل العزل أو اإلضعاف تأثير حالة يؤخذ في االعتبار عند تحديد عدد ومواقع   ٢٢/٣/٢-٤

المناخ، نوعية ونسب المواد، خلط وصب ومعالجة الخرسانة، درجة تقييد الحركة، 
  .االجهادات الناتجة عن األحمال المعرض لها العنصر وتقنيات التشييد

  طريقة التصميم  ٢٢/٤-٤
 المقاومة  لتحقق اشتراطاتتصمم األعضاء اإلنشائية الخرسانية غير المسلحة  ٢٢/٤/١-٤

  .القصوى في الكود
  .)٢-١(األحمال والقوى وفق الفصل تراكيب تطبق   ٢٢/٤/٢-٤
تسليح عندما تزيد المقاومة المطلوبة عن المقاومة التصميمية وتصمم حديد ستخدم ي  ٢٢/٤/٣-٤

متطلبات الكود ما ينطبق عليها من عضاء كأعضاء خرسانية مسلحة وفق األ
  .التصميمية

 المقاومة التصميمية لألعضاء اإلنشائية الخرسانية غير المسلحة المعرضة تحسب  ٢٢/٤/٤-٤
نفعال في كل  عالقة خطية بين اإلجهاد واإل أساسنحناء واألحمال المحورية علىلإل

  .من الشد والضغط
ؤخذ في االعتبار مقاومة الخرسانة للشد عند تصميم األعضاء المصنعة من ت  ٢٢/٤/٥-٤

  .)٢٢/٣-٤( اشتراطات البند مع تطبيقخرسانة غير مسلحة 
  . مقاومة أي حديد تسليح مستخدم لغير المقاومةاإلعتبارال تؤخذ في   ٢٢/٤/٦-٤
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 د أو فواصل العزلال يسمح بنقل الشد من خالل النهايات الطرفية أو فواصل التشيي  ٢٢/٤/٧-٤
 كما ال تفترض ،ع من خرسانة غير مسلحةو عنصر مصنأو اإلضعاف في
 الناتج عن الشد بين العناصر اإلنشائية المتجاورة والمصنعة من استمرارية اإلنحناء

  .خرسانة غير مسلحة
 نحناء والحمل المحوري أو مقاومة القصنحناء أو مقاومة اإل مقاومة اإلتحسب  ٢٢/٤/٨-٤

 ويستثنى من ذلك الخرسانة المصبوبة على التربة ار المقطع العرضي الكلي،بإعتب
  ).مم٥٠( أقل من السماكة الواقعية بـ) h( ةجماليحيث تؤخذ السماكة اإل

  تصميم المقاومة  ٢٢/٥-٤
n(نحناء بناء على المعادلة تصمم المقاطع المعرضة لإل  ٢٢/٥/١-٤ uM Mφ   : حيث أن )≤

( ) mcn SfM    للمقاطع المحكومة بالشد =12/5'
mcn SfM        للمقاطع المحكومة بالضغط  =85.0'

Sm :  هي العزم األول للمقطع)Elastic Section Modulus(.   

n(تصمم المقاطع المعرضة للضغط بناء على المعادلة   ٢٢/٥/٢-٤ uP Pφ  الحمل )uP(حيث ) ≤
هي مقاومة الحمل المحوري االسمية وفق المعادلة  )Pn( المحوري األقصى و

  :التالية
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lحيث أن :  

   A1 :  ٢مم(هي مساحة التحميل(  
  cl :   مم (الركائزهي المسافة الرأسية بين(  
  h :   مم(اكة الكلية للمقطع السم(  

نحناء وأحمال الضغط المحورية بناء على المعادلة تصمم األعضاء المعرضة لإل  ٢٢/٥/٣-٤
1// ≤+ nunu MMPP φφ للوجه المعرض للضغط ،  
  ( ) '12/5// cguu fAPSM m φ≤−  للوجه المعرض للشد.  

n تصمم المقاطع المستطيلة المعرضة للقص بناء على المعادلة  ٢٢/٥/٤-٤ uV Vφ  حيث أن  ≤
Vu القص األقصى وي قيمةه  )Vn( سمية حسب المعادالت هي مقاومة القص اإل

  :  التالية
  bhfV cn

'

9
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  )Beam Shear (للقص في اتجاه واحد =

   hbfV oc
c

n
'21

9
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+=

β
)على أن ال يزيد على  للقص في اتجاهين  ) hbf oc

'9/2.  

  .للرموز) SBC 304 ,11.0 (أنظر الفصل   
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un(ستناد المعرضة للضغط بناء على المعادلة مساحات االتصمم   ٢٢/٥/٥-٤ BB ≥φ(حيث أن  
)uB(  حمل االستناد األقصى و)nB( للمساحة سميةستناد اإلإلة امقاوم )A1 (

    .)R 10.17, SBC 304 C(والفصل ) SBC 304 ,10.17(وفق الفصل المحسوبة 
 )٥/٢ /٢٢-٤( تصمم الخرسانة خفيفة الوزن وفق البند: الخرسانة خفيفة الوزن  ٢٢/٥/٦-٤

  :المطبقة على الخرسانة العادية مع إدخال التعديالت التالية
'استبدال   )أ (

cf بـ )ctf8.1( إذا كانت) ctf(  محددة وفق البند          
)5.1.4, SBC 304 (الفصلوفق نسب الخرسانة محددة و) 5.2, SBC 304( 

'(على ) ctf8.1(على أن ال تزيد قيمة 
cf( . 

'(أعاله تستبدل ) أ(يق في حالة عدم تحق  )ب (
cf(بـ )  '75.0 cf( 

'(لجميع انواع الخرسانة الخفيفة و بـ 
cf0.85  ( للخرسانة ذات الرمل

 .الخفيف
  الجدران  ٢٢/٦-٤
بشكل الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة بحيث تكون مرتكزة من  جدرانالتنفذ   ٢٢/٦/١-٤

 على  أويةكمرات األرضال أو الجدرانعلى التربة أو القواعد أو أساسات  ستمرم
  .جدار مستمر للدعم رأسي على توفير قادرة أعضاء إنشائية أي

الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة لمقاومة األحمال الرأسية من  جدرانالتصمم   ٢٢/٦/٢-٤
  .جدرانال واألحمال األخرى التي تتعرض لها والجانبية

 لحمل المحوريلال مركزية بإعتبار  الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة جدرانتصمم   ٢٢/٦/٣-٤
 )h 0.1( عن تقل محسوبة على أساس أعلى عزم مصاحب للحمل على أن ال

 إذا وقعت محصلة )٢٢/٦/٥-٤(  البند أو)٢٢/٥/٣-٤( وفق البند الجدرانوتصمم 
فيما عدا ذلك . الجدارمن إجمالي سماكة األحمال القصوى بداخل الثلث األوسط 

  .)٢٢/٥/٣-٤( الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة وفق البند جدرانتصمم 
 الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة لمقاومة القص وفق البند          جدرانتصمم   ٢٢/٦/٤-٤

)٢٢/٥/٤-٤(.  
إلنشائية من الخرسانة  االجدرانتصمم : )Empirical( طريقة التصميم التجريبية  ٢٢/٦/٥-٤

n(غير المسلحة والتي لها مقاطع مصمتة وفق المعادلة  w uP Pφ ، إذا وقعت )≤
وتصمم .  الكليةالجدارمحصلة األحمال القصوى بداخل الثلث األوسط من سماكة 

  )Pu( المعرضة لضغط األحمال المحورية وفق المعادلة السابقة، حيث الجدران
هي مقاومة الحمل المحوري االسمية وفق  )Pnw (مل المحوري األقصى وتمثل الح

المعادلة     
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  )Limitations(تحديدات   ٢٢/٦/٦-٤
 لكل حمل مركز بما ال يزيد على المسافة بين جداريؤخذ الطول األفقي الفعال لل  ٢٢/٦/٦/١-٤

، ما لم الجدارأربعة أضعاف سماكة األحمال أو عرض االستناد مضافاً إليه مراكز 
 .يتبين بالتحليل خالف ذلك

أيهما ( من االرتفاع أو الطول غير المدعم )٢٤/١( االستناد عن جدرانال تقل سماكة   ٢٢/٦/٦/٢-٤
  .)٢٢/٦/٦/٣-٤( في البند محدد ما هو بإستثناء. )مم١٥٠(وال عن ) أقصر

 .)مم٢٠٠( األساسات عن جدران و األقبية الخارجيةجدرانال تقل سماكة   ٢٢/٦/٦/٣-٤

 .))٢٢/٤/٧-٤  و٢٢/٣-٤(أنظر البندين ( الحركة الجانبية لمنع الجدرانتدعم   ٢٢/٦/٦/٤-٤

وتمد .  حول فتحات النوافذ واألبواب)مم١٦(يضاف ما ال يقل عن سيخين بقطر   ٢٢/٦/٦/٥-٤
 . بعد أركان الفتحات) مم٦٠٠(  ال تقل عنهذه األسياخ مسافة

  واعدالق  ٢٢/٧-٤
 اإلنشائية من الخرسانة غير المسلحة لمقاومة األحمال القصوى القواعدتصمم   ٢٢/٧/١-٤

وما ينطبق عليها  )٢٢/٧/٨-٤ إلى ٢٢/٧/٢-٤(وردود األفعال الناتجة وفق البنود 
  .اشتراطات التصميم في الكودمن 

المنقولة ) Unfactored( التشغيلية  والعزوم بناء على القوىالقاعدةتحدد مساحة   ٢٢/٧/٢-٤
  . المسموح به ضغط التربةعلى التربة وىبواسطة القواعد إل

  . الوتديةاألساساتالقواعد المشيدة على ال تستخدم الخرسانة غير المسلحة في   ٢٢/٧/٣-٤
أنظر ( )مم٢٠٠( اإلنشائية من الخرسانة غير المسلحة عن القواعدال تقل سماكة   ٢٢/٧/٤-٤

  .))٢٢/٤/٨-٤(البند 
  : األماكن التاليةالمقاطع في  عند القواعديحسب الحد األعلى للعزوم القصوى في   ٢٢/٧/٥-٤

اراً جدأو للقواعد التي تحمل عموداً أو قائماً   أو الجدارالقائموجه العمود أو   -أ 
 .خرسانياً

 . طوبيةاًجدران التي تحمل للقواعد وحافته الجدارمنتصف المسافة بين مركز   -ب 

 التي تحمل للقواعد العمود وطرف القاعدة الفوالذية منتصف المسافة بين وجه -ج 
  .أعمدة مرتكزة على قاعدة فوالذية

 اإلنشائية من الخرسانة القواعدتصمم  : الخرسانية غير المسلحةالقواعدالقص في   ٢٢/٧/٦-٤
للحاالت األكثر حرجاً في البند       القصوى القص قوى غير المسلحة لمقاومة 

أدناه، وفي حالة كون ) ب(و ) أ(عند المقاطع في الفقرتين المحسوبة ) ٢٢/٥/٤-٤(
األساس يحمل أعمدة مرتكزة على قاعدة فوالذية يؤخذ المقطع الحرج حسب الفقرة 

  :)٢٢/٧/٥-٤(من البند ) ج(
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 من وجه العمود )h(يؤخذ المقطع الحرج على مسافة : القص في اتجاه واحد  -أ 
 . المحمول بالقاعدةالجدارأو الدعامة أو 

 من )h/2( على مسافة)b0(يؤخذ محيط المقطع الحرج : القص في اتجاهين -ب 
   .بالقاعدة المحمول الجداروجه العمود أو الدعامة أو 

تعامل األعمدة أو القوائم الخرسانية ذات المقاطع الدائرية أو المضلعة كأعضاء   ٢٢/٧/٧-٤
  .والقصم ومربعة بنفس المساحة وذلك لتحديد مواضع المقاطع الحرجة للعز

 الداعملخرسانة عند سطح التماس بين العضو ا  علىستناد األقصىال يزيد حمل اإل  ٢٢/٧/٨-٤
    ستناد التصميمية ألي من السطحين وفق البند  مقاومة اإللى عالمدعوموالعضو 

)٢٢/٥/٥-٤(.  
  )Pedestals( القوائم  ٢٢/٨-٤
أي حمال الرأسية والعرضية وتصمم القوائم الخرسانية غير المسلحة لمقاومة األ  ٢٢/٨/١-٤

  .لهاتتعرض أخرى أحمال 
ال تزيد نسبة االرتفاع غير المدعم إلى متوسط أقل األبعاد العرضية للقوائم   ٢٢/٨/٢-٤

  .)٣( لىالخرسانية غير المسلحة ع
ال يزيد الحد األعلى للحمل المحوري المطبق على القوائم الخرسانية غير المسلحة   ٢٢/٨/٣-٤

  .)٢٢/٥/٥-٤( االستناد التصميمية وفق البند على مقاومة
  األعضاء سابقة الصب  ٢٢/٩-٤
الخرسانة غير المسلحة   منسابقة الصبيؤخذ في االعتبار عند تصميم األعضاء   ٢٢/٩/١-٤

نتهاء من المنشأ ابتداء من التصنيع إلى حين اإلالمتوقعة جميع حاالت التحميل في 
 والنقل  إزالة قوالب الصب وأحمال التخزين األحمال التي تحدث بعدويتضمن ذلك

  ).٢٢/٢-٤(حدود البند عليها تطبق ، ووالتركيب
تربط األعضاء سابقة الصب بأمان لنقل جميع القوى العرضية إلى نظام إنشائي   ٢٢/٩/٢-٤

  .قادر على مقاومة تلك القوى
ق يحاذاة وتحقالملضمان  وتدعم األعضاء سابقة الصب خالل عملية التركيب تكتف  ٢٢/٩/٣-٤

  .نتهاء من الوصالت الثابتة اإلإلى حينالتكامل اإلنشائي 
ال يسمح باستخدام عناصر : الخرسانة غير المسلحة في المنشآت المقاومة للزالزل  ٢٢/١٠-٤

  . من الخرسانة اإلنشائية غير المسلحة في التصميم المقاوم للزالزلالقواعد
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  الباب الخامس
  الطوبيةالمنشآت  

   المجال   ١-٥
 سـواء أكانـت هـذه       المنشآت الطوبية  تصميم وتنفيذ اشتراطات  بهذا الباب   ختص  ي   ١/١-٥

مبنية باستخدام وحدات بنـاء  ,  غير مسلحة  أومسلحة  ,  غير حاملة  أو حاملة   المنشآت
من الطـوب  أو , )غير المحروق( الطوب اللبن و أ  األحجار و البلوك أ  ومن الطوب أ  

 القشرية، والمواقد والمـداخن     الواجهاتكما يشمل اشتراطات     والطابوق الزجاجي، 
  . وغرف التسخين

مـن الجـدران    المشيـدة   بالمنشآتشتراطات الخاصة   ال ا على الباب   ال يحتوي هذا     ١/٢-٥
   .سابقة اإلجهاد

  
  أسس التصميم   ٢-٥
 متطلبـات البنـد               وفق حمال الواقعة عليه   األ لمقاومةأجزائه المختلفة   بيصمم المنشأ      ٢/١-٥

)1.5, SBC 305( األحمال األفقية الناتجة عن الرياح والـزالزل واألحمـال  ويشمل  
 الـصدمات،   :خرى مثل  األ التأثيرات و ,ل واإلزاحات الناتجة عنها   ـشكُّ والتَّ الرأسية

 القواعـد  بينوط الهبتفاوت ر في درجات الحرارة، والزحف، و     هتزازات، والتغي الوا
 هـذه   البـاب االول مـن    ، وتُحدد قيم األحمال المؤثرة على المنشأ وفق         واألساسات
  .االشتراطات

ــاتوفــق  الرســومات التنفيذيــة ومــستندات المــشروععــدتُ  ٢/٢-٥                الفــصل متطلب
)1.3, SBC 305 .(  

 وجـدران  ،)Masonry Veneer(  والواجهـات القـشرية  ،المنشآت الطوبيةم ـصمتُ   ٢/٣-٥
           الفـصل   متطلبـات   وفـق   وغرف التسخين والمواقـد     والمداخن ،البلوك الزجاجية 

)1.2, SBC 305  ( الطرق التاليةلتحقق اشتراطات أي من:  
               متطلبـات   وفق)Working Stress Design( )إجهادات التشغيل(طريقة المرونة  -١

)Chapter 6, and Chapter 7, SBC 305(.           

                      متطلبــات وفــق)Strength Design( طريقــة المقاومــة القــصوى   -٢
)Chapter 6, and Chapter 8, SBC 305(. 

ــ -٣ ــصميم ةطريق ــة الت ــق)Emperical Design( التجريبي ــات وف                     متطلب
)Chapter 6, and Chapter 9, SBC 305(. 
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 ةمـع مراعـا   )Chapter 6, SBC 305 ( متطلباتللزالزل وفق مالتصميم المقاو -٤
   . الخاصبخصوص اإلختبارات والتفتيش) SBC 305 ,1.2.3 (متطلبات البند

  . )Chapter 10, SBC 305 ( متطلباتتصمم الوحدات الزجاجية وفق -٥
  . )Chapter 14, SBC 305 ( متطلباتجهات القشرية وفقاالو تصمم -٦

           
 الموضحة أمام كل منها، وللمزيـد       اتيكون للمصطلحات التالية التعريف    :ريفاتالتع   ٣-٥

  :)SBC305 ,2.1 ( الفصل يمكن الرجوع إلىالتعريفاتمن 
من الطين النـيء  وحدات البناء باستخدام : )Adobe Construction( بنللالبناء با     ٣/١-٥

  .)SBC 305,2.1(  الفصل من أحد األنواع المعرفة فيغير المحروق
          متطلبـات الفـصل   وماء  يحقق    ورمل    الحمة مزيج من مواد     :)Mortar( الطالِم       ٣/٢-٥

)3.7, SBC 305( ،وتثبيت وحدات البناء مع بعضهاستخدم لربط ي . 

 أو  خرسـاني أو زجـاجي   طابوق أو بلوك :) Masonry Unit (طوبيةوحدة بناء        ٣/٣-٥
  ).Chapter 3, SBC 305( تحقق متطلباتو حجر أبالط 

 وفقمونة خاصة لملئ الفراغات في وحدات البناء الطوبي          : )Grout( مادة الحقن       ٣/٤-٥
  .)SBC 305 ,3.10 (الفصل متطلبات

  . السطحمستوى جدار فوق  :) Parapet Wall  (السطحسترة جدار او الدروة       ٣/٥-٥
واجهـة قـشرية   ب مغطىكون  ي جدار:)Masonry Veneer(جدار بواجهة قشرية       ٣/٦-٥

  .مثبتة عليه ال تشارك في مقاومة األحمال الرأسية
 صـفوف  جدار مركـب مـن عـدة    :)Multiwythe Wall( الصفوفجدار متعدد       ٣/٧-٥

 لنقل أحمال القص بحيث تعمل معاً لمقاومة األحمـال الواقعـة            ها مع بعض  مربوطة
  ).SBC 305 ,2.1 ( في الفصل) Wall(  وتكون من أحد األنواع المعرفة أمامعليها

  الربط بين وحدات البناء :)Bonds( الروابط       ٣/٨-٥
 الجـدار الطـوبي    أو شريط معدني يـربط       ,سلك  أو  قضيب :)Anchors (المثبتات       ٣/٩-٥

  .دعائمه الهيكليةب
أو الوحدات   األعضاء تثبيتوبط  ميكانيكية لر  موصالت):Connectors (تالموصال     ٣/١٠-٥

  طوبية مع بعضها ال
طبقة أفقية من المالط لتحقيق التماسك بين الوحـدات  : ) Bed Joint(المالط االفقي      ٣/١١-٥

  البناءالطوبية يوضع أثناء 
 طبقة رأسيه من المالط يوضـع بـين الوحـدات    :)Head Joint (سيأالمالط الر    ٣/١٢-٥

  البناءالطوبية أثناء 
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 رص الوحدات الطوبية بطريقة يكون فيها المالط :)Stack Bond ( المتحاذيالربط    ٣/١٣-٥
 ومحققـاً ق بعـضها  ميك المتراصـة فـو  امدالالرأسي متحاذي على خط واحد بين       

  ).٥/٣-٥(البند يح في لسشتراطات التإل
 رص الوحدات الطوبية بطريقة يكون فيها :)Running Bond(الربط غير المتحاذي  ١٤/ ٣-٥

د مزاحاً بما ال يقل عن ربـع الوحـدة عـن المـالط     سي للمدماك الواح أالمالط الر 
  .ك اسفله واعالهاسي في المدمأالر

  
  مواد البناء بالطوب   ٤-٥
      الفـصل   في المعتمدةبالطوب المواصفات القياسية   بناء  الالمواد المستخدمة في     تحقق   ٤/١-٥

)1.4, SBC 305.(  
شـتراطات األبعـاد والـشكل    ا المختلفـة   )Masonry Units (وحدات البناء  تحقق  ٤/٢-٥

 ،متصاص المـاء  ا و ,الضغط ومقاومة   , والتفاوتات المسموح بها   ,ألسطحاوإنهاءات  
ختبار المنصوص عليهـا فـي      ق اال ائ وطر ،)مجوف/ مفرغ /مصمت(ونوع البلوك   

  .)Chapter 3, SBC 305( متطلبات  وذلك وفقالمواصفات القياسية المعتمدة
   )Mortar ( الطالِم   ٤/٣-٥
 )SBC 305 ,3.7 ( الفـصل   متطلبـات المستخدم في البناء بـالطوب الط  الِميحقق      ٤/٣/١-٥

المطلوبة لكل نوع ومتطلبات الحماية واإلسـتخدام مـع         المتعلقة بالنوع والخواص    
         الفـصل   متطلبـات  بين الوحـدات وفـق     الربطلمالط  ة  ي المتطلبات اإلضاف  ةمراعا

)3.8, SBC305 (الفصلمتطلبات سيراميك وبالط األرضيات وفق  الجدران الط وم 
)3.9, SBC 305 (الفصل الحقن في ادةوم )3.10, SBC 305(.  

 في البنـاء بـالطوب أو سـاعة      ن ونصف اليستخدم مالط مضى على خلطه ساعتا       ٤/٣/٢-٥
  .ونصف في البناء بالوحدات الزجاجية

  حديد التسليح والملحقات   ٤/٤-٥
 متطلبـات إجهـاد    المعدنيةاألربطةو الموصالتوواعه   حديد التسليح بجميع أن    يحقق

ـ ا ومتطلبات إنهاءات    ,تات المسموح بها في األقطار    والشد والتفا   وعينـات   ,حطألس
ختبار ونظم الترميز المنصوص عليها في المواصفات القياسية        ق اال ائختبار وطر اال
  ).SBC 305 ,3.11 (الفصل في

بمعـامالت المرونـة   واص المواد المتعلقـة    في حالة عدم تحديد خ    : خواص المواد   ٤/٥-٥
ديدها بـالطرق   حفإنه يمكن ت  بطرق مخبريه   والتمدد الحراري والزحف واإلنكماش     

  .) SBC 305 , 3.12(الفصل متطلبات التقريبية وفق 
   الجدرانخواص المقاطع وتقاطع        ٤/٦-٥
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                الجـساءة اإلجهـادات و  المركبة لحساب   المقاطع  تحدد خواص المقاطع بما في ذلك            ٤/٦/١-٥
 .)to 3.13.3, SBC 305 3.13.1 (البنودمتطلبات وفق 

               البنـد مـن   ) b(وأ) a(حـدى الفقـرتين     إ متطلبـات  الجدرانيحقق تصميم تقاطع           ٤/٦/٢-٥
)3.13.4.1, SBC 305(.  

  
  )Construction(التشييد    ٥-٥
 المسلحة بما في ذلـك الجـدران الخارجيـة           وغير  المسلحة المنشآت الطوبية  تُشيد   ٥/١-٥

   ).Chapter 4, SBC 305( متطلبات وفق -وغير الحاملة الحاملة –  والداخلية
  متطلبـات  وفـق   بتفاوتات "فيما عدا الجدار بواجهة قشرية    "يسمح في أعمال البناء        ٥/١/١-٥

  .)SBC 305 ,4.1(الفصل 
ما عدا  ) مم١٠ ( بين وحدات البناء عن    المالط الرأسي  و فقي المالط األ  ال تقل سماكه      ٥/١/٢-٥

  .)مم٢٠( علىتزيد   وال)مم٦(التقل عن فالطبقة األولى على األساس 
سـتخدام طريقـة    ا أو ب  ,)٨- ٥(البنـد    ستخدام طريقة المرونة  ام األعتاب ب  ـصمتُ   ٥/٢-٥

ـ مسافة إستناد   قل  ت أال   على ,)٩-٥(البند   المقاومة القصوى  ألعتـاب علـى     ا ةنهاي
    .)مم ٨(على األعتاب  وال يزيد الهبوط في  من كل جانب)مم١٠٠( عنالجدران 

٥/٣-٥   الطوب أو البلوك بنظام       سمحي ـلِّحت إذا    المتحاذي الربط ِبرصأفقيـاً   الجـدران  س 
 قطـع الرأسـي  م من المساحة الكلية لل    )%٠,٠٢٨( عن بحديد تسليح ال تقل مساحته    

  . في االتجاه الرأسي)مم١٢٢٠( علىال تزيد  وعلى مسافات ,للجدار
  )Corbeled Walls (الجدران في )األكتاف(البروز    ٥/٤-٥
الـصف  ال عن نصف سـمك      ونصف سمك الجدار     على )Corbel(ال يزيد البروز    ٥/٤/١-٥

  .من عدة صفوف  في حالة الجدرانالخارجي
 ثلـث   علـى ال   إرتفاعها و   نصف على جميع الحاالت ال يزيد بروز وحدة البناء         في   ٥/٤/٢-٥

  .الجدارالمتعامد على سمك ال
أثناء مراحل )  SBC 305 ,4.4( متطلبات الفصلتحقق  :التشييد في المناطق الحارة  ٥/٥-٥

  ريـاح  مع وجود  ) ْ ٣٢ (وأ ) ْ ٣٨( درجة حرارة الجو     إذا تخطَّت تنفيذ   ال  أو التجهيز
  .)س/كم١٣(تزيد على بسرعة 

  أثناء مراحل) SBC 305 ,4.3( متطلبات الفصل تحقق :الباردةالتشييد في المناطق    ٥/٦-٥
  .)ْ ٤(  عن درجة حرارة الجوإذا إنخفضت التجهيز أو التنفيذ

 ,الميـاه , الصرف الصحي ( أنابيب الخدمات     يسمح بتمديد  :تمديد األنابيب والقنوات     ٥/٧-٥
اد األنابيـب  توافق مـو شريطة أن ت ,داخل الجدران الحاملة وغير الحاملة   ) الكهرباء
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              وفـق متطلبـات الفـصل      وذلـك   ،  الطـوب والطـابوق والمـالط     مع خـواص    
)4.7, SBC 305.(  

  التسليح   ٥/٨-٥
٥/٨/١-٥   دار يعمـل  ج بما يجعل ال, أفقيا ورأسياًمادة الحقن أو المالطن التسليح في طبقات   دفَي

 و  , لقضبان التـسليح   شتراطات الخاصة بالمقاس األكبر   الإ مع تحقيق  ,حدة واحدة كو
المسافة الدنيا بـين قـضبان التـسليح        و ,المقاس األكبر واألصغر لتسليح الوصالت    

   .) SBC 305 ,4.8 (الفصلمتطلبات  وذلك وفق والقيمة الدنيا للغطاء الخرساني
٥/٨/٢-٥       يكون تسليح الوصالت والمشابك والرب        سمحط من الصلب غير القابل للصدأ ما لم ي 

                مـع تحقيـق متطلبـات الحمايـة فـي البنـد      مـسئول البنـاء    مـن    خالف ذلك ب
)4.8.4, SBC 305(.  

  .)SBC 305 ,4.8(الفصل  تحقق الخطافات القياسية متطلبات     ٥/٨/٣-٥
                 الثنــي وفـق البنــد  لقطـر  يحقـق حديــد التـسليح المــستخدم الحـد األدنــى      ٥/٨/٤-٥

)4.8.6, SBC 305(.   
  
  ضمان الجودة   ٦-٥
للتأكـد مـن   ) Chapter 5, SBC 305 ( متطلبـات وفق برنامج ضمان الجودة يطبق  ٦/١-٥

  :مطابقة البناء الطوبي لوثائق التشييد ويشمل ذلك ما يلي
 وشهادات عن مطابقة مـواد البنـاء لمـستندات           من خالل بيانات   ضبط الجودة  -١

مـادة   ومكونات المونة و   ,لمبانياق من مقاومة ضغط     ـحقُّ ونتائج التَّ  ,المشروع
  .)SBC 305 ,5.1.0 ( البند متطلبات وفقها ونسبالحقن

ق من مطابقة األعمال المنفـذة      الفحوصات الكافية الالزمة للتحقُّ   إجراء  والتفتيش   -٢
 .)SBC 305 ,5.1.1( البندمتطلبات  وفق هورسومات ندات المشروعلمست

اومة الضغط لكـل شـريحة جداريـة     ط إذا كانت مق   اضغ لالن لمبانياتتحقق مقاومة      ٦/٢-٥
  متطلبـات   وفق مستندات المشروع في  مقاومة الضغط المحددة     تساوي أو أكبر من   

  .)SBC 305 ,5.2( الفصل
  .)SBC 305 ,5.2.2( البند  متطلباتوفق الضغط لكل شريحة جدارية مقاومةتعين    ٦/٣-٥
افقة مـسؤول البنـاء     ، يسمح بعد مو   )٦/٣-٥(في حالة عدم تحقق اشتراطات البند          ٦/٤-٥

 وفـق متطلبـات الفـصل    مأخوذة من المباني المنفذة    عينات ات على ختبارابإجراء  
)5.3, SBC 305 (طاضغنلإللمباني امن مقاومة تحقق لل.  
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  التصميم المقاوم للزالزل        ٧-٥
  يمصماسس الت      ٧/١-٥
  )٢/١-٥(البنـد    راطات اشـت  وفقلمقاومة أحمال الزالزل     تصمم المنشآت الطوبية      ٧/١/١-٥

 مـن هـذه     )٩/٦-١( للمنشأة وفـق البنـد       ة المحدد  الزلزالي وحسب فئة التصميم  
النظام المقاوم لقوى الـزالزل إال      جزءاً من    الجدراناالشتراطات مع اعتبار جميع     

النظـام االسـاس    في مـستوى    الحركة    عن  معزولة جدارإذا كانت ثالث حواف لل    
   .المقاوم للزالزل

      دالبنمتطلبات  وفق   وائط القص الطوبية المستخدمه لمقاومة أحمال الزالزل      تصمم ح     ٧/١/٢-٥
)6.1.1, SBC 305(.  

تصمم جدران القـص    : ) Ordinary(غير المسلحة   العادية  جدران القص الطوبية          ٧/٢-٥
    ).and 8.3, SBC 305 ,7.2( الفصلين  متطلباتالعاديه غير المسلحة وفق

   )Detailed( ذات التفاصيلن القص الطوبية غير المسلحة جدرا     ٧/٣-٥
                 الفـصلين    متطلبـات  تصمم جدران القص غير المـسلحة ذات التفاصـيل وفـق            ٧/٣/١-٥

)7.2, and 8.3, SBC 305( البند  اشتراطاتوفق  وتسلح )٧/٣/٢-٥(.  
  الحد األدنى لحديد التسليح في جدران القص الطوبية    ٧/٣/٢-٥
  )حتى لو كانت غير مـسلحة     ( القص الطوبية    جدران في   سيأريوضع حديد تسليح      ٧/٣/٢/١-٥

  األركان وعلـى   من ) مم ٤٠٠(ضمن  مسافة     وذلك   )٢مم١٣٠(ة عن   تال تقل مساح  
 ونهايـات   من  جوانب فواصل الحركـة      ) مم ٢٠٠(وضمن مسافة   جوانب الفتحات   

ـ  ٣٠٠٠( علـى  الرأسي   حديدللي  وعلى أن ال يزيد التباعد األفق      الجدران  مـن   )مم
   .زالمركز إلى المرك

 يقـل  ال) حتى لو كانت غير مـسلحة    ( القص الطوبية    جدرانيوضح حديد أفقي في        ٧/٣/٢/٢-٥
ويمكـن   ,) مـم ٤٠٠(وبتباعد رأسي ال يقـل عـن       ) WD4( من مقاس    نعن سلكي 

ـ    كل الحديد األفقي ب   استبدإ ـ  اًمرات ربط مسلحه أفقي د ال تقـل مـساحته عـن      بحدي
  .) مم٣٠٠٠( علىرات الربط معلى أن ال تزيد المسافات الرأسية بين ك)٢مم١٣٠(

 ويمـد مـسافه ال تقـل عـن          الجـدار في  يوضع حديد أفقي أسفل وأعلى الفتحات          ٧/٣/٢/٣-٥
 البنـد    متطلبـات   وفـق  مره قطر السيخ بعد نهاية الفتحة     ) ٤٠( وال عن    )مم٦٠٠(
)6.1.1.2, SBC 305.(   

                 البنــد متطلبــات وفــقبموصــالت مــع األعــضاء األفقيــة رانالجــدتــربط    ٧/٣/٢/٤-٥
)7.1.8, SBC 305(   للجـدار  لتنقل القـوى االفقيـة الموازيـة     الموصالتوتصمم

ال تزيـد   و )م/ نيـوتن  ٣٠٠٠(بحيث تحقق مقاومه قص ال تقل عن         والعمودية عليه 
   .)مم١٢٠٠(لى  عالموصالتالمسافة بين 
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 القـص الطوبيـة العاديـة       جدرانتصمم  : المسلحةالعادية  ص الطوبية    الق جدران     ٧/٤-٥
 مـع اإللتـزام    )or 8.2, SBC 305 ,7.3 (الفـصلين أي من   متطلباتالمسلحة وفق
  .)٧/٣/٢-٥(  البندباشتراطات 

المتوسـطه   القـص    جـدران تـصمم   : المسلحهالمتوسطه   القص الطوبية    جدران      ٧/٥-٥
تـزام  لمـع اال  )or 8.2, SBC 305 ,7.3(لفـصلين اأي مـن    متطلباتالمسلحة وفق
 مع تعديل الحد األعلى للمسافة األفقية بـين الحديـد           )٧/٣/٢-٥(البند  باشتراطات  

   .)مم١٢٠٠(الرأسي ليكون 
  الطوبيـة  الخاصـه  القص   جدرانتصمم  : المسلحهالخاصه   القص الطوبية    جدران       ٧/٦-٥

مـع االلتـزام   ) or 8.2,SBC 305 ,7.3 (الفـصلين   أي مـن  متطلباتالمسلحه وفق
    :ة التاليةيواالشتراطات اإلضاف )٧/١١/٢-٥و  ٧/٣/٢-٥( اشتراطات البندينب
 علـى  وال الجـدار  طـول   )٣/١( على فقي واأل لحديد الرأسي ل التباعدزيد  ال ي   -أ 

  .)مم١٢٠٠(  على واله إرتفاع)٣/١(
مطلـوب   الحديـد ال   )٣/١(مساحه الحديد الرأسي عـن      الحد االدنى ل  قل  ال ي   -ب  

   .لمقاومه القص
       البنـد   خطافات قياسيه وفـق    على شكل  حديد القص حول الحديد الرأسي       يثنى -ج 

)٥/٨/٣-٥(.   
           البنـد  متطلبات سابقة الشد وفقالجدرانتصمم : القص الطوبية سابقة الشد    جدران      ٧/٧-٥

)6.1.1.6, SBC 305 (البنـد  متطلبات العادية ووفقجدرانلل ) 6.1.1.7, SBC 305 (
  . الخاصةجدرانلل )SBC 305 6.1.1.8(  البند متطلبات المتوسطه ووفقجدرانلل

 Aفئة التصميم الزلزالي         ٧/٨-٥

 متطلبــات                       وفــقA  الزلزالــيتــصمم المنــشآت الطوبيــة ذات فئــة التــصميم     ٧/٨/١-٥
)Chapter 6 to Chapter 8, SBC 305 (أو )Chapter 9, SBC 305(.   

الناتج من تراكيب أحمال الزالزل والجاذبية معاً ) Story Drift(ال تزيد إزاحة الدور    ٧/٨/٢-٥
  .من ارتفاعه )%٠,٧(على 

 B  الزلزاليفئة التصميم       ٧/٩-٥

          فـي البنـد   A  الزلزالـي تـصميم   اشتراطات فئة ال   B فئة   ييحقق التصميم الزلزال     ٧/٩/١-٥
  .)٧/٩/٣-٥  و٧/٩/٢-٥(ن ي باإلضافة إلى إشتراطات البند)٧/٨-٥(

                            متطلبـــات زلالوم للـــزيحقـــق تـــصميم النظـــام اإلنـــشائي المقـــا    ٧/٩/٢-٥
)Chapter 7 to Chapter 9, SBC 305(مـن أحـد    الطوبيـة  القصجدرانكون  وت 

         أو  )٧/٥-٥( أو   )٧/٤-٥(أو  ) ٧/٣-٥(األنواع التي تحقـق اشـتراطات البنـود         
)٧/٦-٥.(   
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ظـام اإلنـشائي    والرأسية عن الناألفقيةالقوى  المصممة لمقاومة غيرالجدرانتعزل       ٧/٩/٣-٥
 فقيـة أ وال تجاهات بحيث ال ينقل لها أحمـال رأسـية       بواسطة عوازل من جميع اإل    

العـوازل  تـستوعب    بحيـث    موصـالت وتربط مع النظام اإلنـشائي باسـتخدام        
   ).٧/٨/٢-٥( في البند ة إزاحة الدور التصميمية المحددصالتوالمو

 C  الزلزاليفئة التصميم     ٧/١٠-٥

     فـي البنـد     B  الزلزالـي  إشتراطات فئة التـصميم    Cيحقق التصميم الزلزالي فئة        ٧/١٠/١-٥
 وفـق  )٧/١٠/٤-٥  إلى ٧/١٠/٢-٥(  واالشتراطات اإلضافية في البنود    )٧/٩-٥(

   )SBC 305 ,.6.1.4 ( البندمتطلبات
مقاومة األحمال الرأسية واألفقية اشـتراطات      ل المصممة   غير   الجدرانيطبق على       ٧/١٠/٢-٥

   )SBC 305 ,6.1.4.2.3 ( البند متطلبات وتسلح رأسياً وأفقياً وفق)٧/٩/٣(-٥البند 
تصمم وتسلح وتربط األعضاء المشاركة في النظام اإلنـشائي المقـاوم ألحمـال                ٧/١٠/٣-٥

وفق مسلحة  القص جدرانوتكون ) SBC 305 ,6.1.4.3 (البندمتطلبات زالزل وفق ال
   ).٥/٧/٦( أو )٧/٥-٥( أو )٧/٤-٥(      البنود

ي جزء من النظـام اإلنـشائي المقـاوم    ي هالتحقق األعمدة والدعامات والكمرات    ت   ٥/٧/١٠/٤
متطلبـات   ) الجـدران مثل  (للزالزل وعليها ردود أفعال من أعضاء غير مستمره         

   ).SBC 305 ,6.1.4.4( البند وفق) كانات(التسليح العرضي 
 D  الزلزاليفئة التصميم     ٧/١١-٥

 يحقـق   )٧/١٠-٥( فـي البنـد      C  الزلزالي باإلضافة إلى اشتراطات فئة التصميم       ٧/١١/١-٥
 وذلـك   )٧/١١/٨-٥إلى   ٧/١١/٢-٥(إشتراطات البنود    Dالتصميم الزلزالي للفئة    

   )SBC 305,6.1.5( لبند ا  متطلباتوفق
 الطوبيـة وفـق     الجـدران  تصمم   )٧/١٠/٢-٥( في البند    ه المحدد الجدرانما عدا      ٧/١١/٢-٥

 وتسلح بحديد رأسي و أفقي ال       )٩-٥( الفصل أو )٨-٥ و ٧-٥( ين الفصل اشتراطات
كـٍل   وال تقل مـساحة  الجدارطع مق من مساحة  )% .‚٢(قل مجموع مساحتيه عن     ي

 حقـن مع التقيد بمتطلبات التسليح و    ن مساحة مقطع الجدار     م )%٠‚٠٧(هما عن   من
           البنـد   متطلبـات     وفـق  حـاذي ت المنفذه بطريقـة الـربط الم      الجدرانالمالط في   

)6.1.5, SBC 305.(   
        وفـق البنـد    المـسلحه   الخاصـه   الجـدران    القص الطوبية من نوع      جدرانتكون     ٧/١١/٣-٥

)٧/٦-٥.(  
 )مم١٠( عن   أقطارهاقل   ت العرضي  الحديد  من ال أطواق   األعمدة الطوبية    يوضع في    ٧/١١/٤-٥

  . على ان تكون مدفونة بمادة حاقنة)مم٢٠٠( علىتباعد رأسي ال يزيد بو
    )SBC 305 ,6.1.5.6 ( البنديحقق المالط المستخدم متطلبات   ٧/١١/٥-٥
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  ).٥/٨/٣-٥(  البندتحقق الخطافات القياسية اشتراطات   ٧/١١/٦-٥
القـوى   مـن    )%١٥٠( القص لمقاومة    جدرانعند التصميم بطريقة المرونة تصمم         ٧/١١/٧-٥

 وهذه الزيادة ال تنطبق على عـزوم  هذه االشتراطات  الباب االول من وفقالمطلوبه  
   .االنقالب

   ).SBC 305 ,6.1.5.9(البند   متطلبات القص وفقجدرانتحسب مقاومة القص في    ٧/١١/٨-٥
   ).SBC 305 (على جميع الجدران متطلبات التثبيت والربط المحدد فيتطبق      ٧/١٢-٥
 
   )Working Stress Design (إجهادات التشغيل بطريقة المنشآت الطوبيةتصميم   ٨-٥
  أسس التصميم   ٨/١-٥
 طبقاً إلشتراطات هذا الفصل مع اإللتـزام بمـا ورد فـي             المنشآت الطوبية تصمم     ٨/١/١-٥

                            مــن هــذا البــاب، والمتطلبــات فــي    ) ٧-٥ إلــى ١-٥(الفــصول 
) Chapter 7, SBC 305.(  

 مـع إمكانيـة     )٢/٣-١( البند    في  لتتحمل تراكيب األحمال   المنشآت الطوبية تصمم     ٨/١/٢-٥
ــق  ــا وف ــسموح به ــادات واألحمــال الم ــيم اإلجه ــادة ق ــاتزي ــد متطلب                   البن

)7.1.2.3, SBC 305(.  
 للقطاعات واألعضاء بنـاء علـى متطلبـات         والتصميميةسمية  تحسب المقاومة اإل     ٨/١/٣-٥

  .)Chapter 7, SBC 305(  المحدده فيهافتراضاتا وإجهادات التشغيلطريقة 
وفـق   المـسلحة    غيـر  المنشآت الطوبية م  ـصمتُ :سلحةمالغير   المنشآت الطوبية    ٨/٢-٥

  .  التسليح إن وجدحديداومة تهمل مق، على أن )SBC 305 ,7.2( الفصل
              البنـد   متطلبات وفق المسلحة   المنشآت الطوبية م  ـصمتُ: المسلحة المنشآت الطوبية    ٨/٣-٥

)7.3, SBC 305(.  
  
ــصميم    ٩-٥ ــة تـ ــشآت الطوبيـ ــة المنـ ــة المقاومـ ــصوى بطريقـ                              القـ

)Strength Design of Masonry(  
  لتصميمأسس ا   ٩/١-٥
مـا ورد فـي     لتـزام ب   مع اال  الفصل هذا   شتراطات طبقاً ال  المنشآت الطوبية صمم  ت   ٩/١/١-٥

  ). Chapter 8, SBC 305(في متطلبات  وال،ب من هذا البا)٧-٥ إلى ١-٥( الفصول
 للقطاعات واألعضاء بنـاء علـى متطلبـات         والتصميميةسمية  تحسب المقاومة اإل     ٩/١/٢-٥

 معـامالت انقـاص     األخذ في اإلعتبـار    مع   هافتراضاتاى و طريقة المقاومة القصو  
  .)SBC 305 ,8.1.4(  في البند ةالمقاومة المحدد
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         الفصلمتطلبات   وفق المسلحة   المنشآت الطوبية م  ـصمتُ:سلحةم ال المنشآت الطوبية    ٩/٢-٥
)8.2, SBC 305 .(  

 غيـر المـسلحة طبقـاً    طوبيةالمنشآت ال م  ـصمتُ : غير المسلحة  المنشآت الطوبية    ٩/٣-٥
 التـسليح إن  حديـد تهمل مقاومة على أن  ،) SBC 305 ,8.3 ( الفصلللمتطلبات في

بحدوث شروخ   مع عدم السمامح     لشدللجدار  امقاومة  في اإلعتبار   خذ  ؤتبينما   ،وجد
 .في عناصر البناء

  
  )Empirical Design of Masonry( التجريبية بالطريقة المنشآت الطوبيةتصميم    ١٠-٥
  أسس التصميم   ١٠/١-٥
بالطريقـة  ) ١٠/١/٢-٥ في البند   مستثنى هو عدا ما ما   (المنشآت الطوبية م  ـصمتُ  ١٠/١/١-٥

 إلـى  ١-٥( الفصول بإشتراطاتلتزام  مع اال فصل   هذا ال  شتراطاتإ  وفق التجريبية
  .)to 9.9, SBC 305 9.1 ( الفصول  ومتطلبات)٦-٥

  -: في الحاالت التاليةتجريبيةال ال تستخدم الطريقة   ١٠/١/٢-٥
 . D  التصميم الزلزاليةذات فئالمباني تنفيد  وتصميم -١

 التـصميم   فـي المبـاني ذات    النظام اإلنشائي المقاوم ألحمال الزالزل       تصميم  -٢
 .C أو فئة B ة فئ الزلزالي

 تتجـاوز فيهـا سـرعة الريـاح          يمكـن أن   المباني  في مناطق   تنفيد  تصميم و  -٣
 .)س/ كم١٤٥(

 طوبيـة   والتي تعتمد على جـدران    , )م١٠,٧(  على هاارتفاعالتي يزيد    المباني -٤
  .االفقيةلمقاومة األحمال 

 .المباني من الوحدات الزجاجية -٥

  )Lateral Stability( فقياألستقراراإل   ١٠/٢-٥
, لمقاومه القوى االفقيـة   طوبية   التي تعتمد على جدران   في المنشآت    :جدران القص    ١٠/٢/١-٥

 للمبـاني   )مم٢٠٠(بسماكه ال تقل عن     القوى األفقية   تجاه  افي   قص جدران   تستخدم
 مـع اإللتـزام   ,دور واحد للمباني من )مم١٥٠ (ال تقل عن و  واحداألكثر من دور  

 وتوزيع جـدران ل اطوأل بالحد األدنى  الخاصة)SBC 305 ,9.2( الفصل متطلباتب
    .الديافراماتنسبة طول إلى عرض لبالحد األقصى  والقص

توليد قوى جانبيـه    م األسقف بحيث ال يؤدي ربطها بالجدران إلى         ـصمتُ :األسقف   ١٠/٢/٢-٥
   .الجدران مستوى تؤثر في اإلتجاه المتعامد علىناتجة عن قوى الجاذبية 

  متطلبـات وفقتصمم وتنفذ ) Surface-Bonded Walls(الحوائط المربوطة سطحياً    ١٠/٢/٣-٥
   ).SBC 305 ,9.2.3( البند 
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  )Compressive Stress(إجهاد الضغط في الجدران الطوبية    ١٠/٣-٥
            الفـصل    متطلبـات  وفـق  والحيـة    الميتـة ألحمال الرأسية   ا إجهادات ضغط    تعين   ١٠/٣/١-٥

)9.3, SBC 305(  
ــدد   ١٠/٣/٢-٥ ــدران تحـ ــع للجـ ــساحة المقطـ ــق  مـ ــات وفـ ــد متطلبـ                                       ينالبنـ

) 9.3.2.1, and 9.3.2.2, SBC 305.(  
                         حة فــيضــالقــيم المو التــصميمية إجهــادات الــضغط  جــاوز تتال   ١٠/٣/٣-٥

)Table 9.3.2, SBC305( .  
            الفـصل   متطلبـات  وفـق اً فقيأتدعم الجدران  ):Lateral support (فقياألالتدعيم    ١٠/٤-٥

)9.4,  SBC 305.(  
  ماكة الجدرانس   ١٠/٥-٥
السماكة الفعلية للجدران الحاملة فـي      ال تقل    :الحد األدنى لسماكة الجدران الحاملة       ١٠/٥/١-٥

 دور مـن لمباني ل )مم١٥٠( عنال   و)مم٢٠٠(عن  واحد دور  منأكثرمن المباني  
 عـن  )Rubble (سماكة الجدران المبنية من الحجـر غيـر المـنظم          وال تقل    واحد

  .)مم٤٠٠(
١٠/٥/٢-٥   ـالتغي  لقإذا  : مك الجدار ر في س مك الجدار ل سد مـن الطـوب والطـابوق       ـالمشي

على طول الخط الـذي  من الوحدات المصمتة   اوأكثر  ) صف (ماك مد يوضعغ  المفر
  .الجزء السفلي والجزء العلوي األقل سمكاًبين  تتغير عنده السماكة 

غيـر المـسلح    السطح دروة سماكة لالتق :)Parapet walls( السطح )سترة( دروة   ١٠/٥/٣-٥
                 مع تحقيق متطلبات البنـد     ,أمثال سماكته  )٣ ( على  ارتفاعه وال يزيد  )مم٢٠٠( عن

)9.5.5, SBC 305.(   
ومتطلبـات   الباب الثالث من هـذه االشـتراطات   تُصمـم وفق :جدران األساسات   ١٠/٥/٤-٥

  ). SBC 305 ,9.5.6.1( البند وفق السماكة
تجـاه   فـي اإل  البعضمع بعضها   المزدوجة الجدران صفوفط  ربتُ ):Bond( الربط     ١٠/٦-٥

  طوبيـه  ستخدام وحدات ا ب وذلك ،يطولالتجاه  اإل و في    الجدارالعمودي على سطح    
 حسب نوع الجدار والوحـدات المـستخدمه   المعدنية الموصالتستخدام ارابطة أو ب  

  ). SBC 305 ,9.6( الفصلمتطلبات وطرق التنفيذ وفق 
    )Anchorage( تثبيت الجدران   ١٠/٧-٥
           الفـصل    متطلبـات  تحقق جميع األعضاء والعناصر الطوبية متطلبات التثبيت وفق          ١٠/٧/١-٥

)9.7, SBC 305 .(   
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 الجدران المتقاطعة   ١٠/٧/٢-٥

خر فـي  على اآلحدها أد اعتم إفي حالعند مناطق تقاطعها  الجدران ربطتُ  وتتثب   ١٠/٧/٢/١-٥
  ).SBC 305 ,9.7( الفصل  متطلبات وفقاألفقيالتدعيم 

عند مناطق تقاطعها بإستخدام حديد ربـط  غيرالحاملة الجدران الداخلية  ربطتُ ت وتثب  ١٠/٧/٢/٢-٥
              البنـد متطلبـات   وفـق    ) مـم  ٤٠٠( لـى على مسافات رأسـية ال تزيـد ع       فقي  أ
)9.7.2.4, SBC 305 .(  

 الجدران التي تقع افقياً متدعاألسقف التي  ربطتُ ت وتثب  ::تثبيت الجدران باألسقف   ١٠/٧/٣-٥
  .)SBC 305 ,9.7.3(  البند متطلباتوفق ,أسفلها

 الـذي الجدران بالهيكل اإلنـشائي   ربطُتُ ت وتثب :تثبيت الجدران باإلطار اإلنشائي   ١٠/٧/٤-٥
تكـون  و , الخرسانة عنـد صـبها     ها في تداخلب أو   , من الصلب  ثبتاتبم افقياًيدعمها  
 ال تباعـد  وعلـى  ,) مم١٣( نال يقل قطرها ع )Bolts(  الصلب من مسامير مثبتات

  وفـق   داخل الجـدار   ) مم ١٠٠( عنلمسافة ال تقل    دفن   وتُ ,)مم ١٢٠٠( لىزيد ع ي
  .)SBC 305 ,9.7 ( الفصلمتطلبات

  
  )"محروقغير ال"الجدران من الطوب اللبن ( التشييد بالطوب الطيني    ١١-٥
على التشييد  )SBC 305 ,9.8(الفصل ومتطلبات  )١١-٥(فصل ال شتراطاتإ تطبق   ١١/١-٥

  .غير المحروق بالطوب الطيني
١١/٢-٥   أن غير المحروق بشرط الطينيستخدام الطوباالبناء بب سمحي :  

 إذا صـمم مـن قبـل   يسمح بـدورين  و , دور واحد لىرتفاع المبنى ع  ايزيد   ال -١
  .عتمدم إنشائي مهندس

عـن  لخمس عينات من وحدات الطوب الطينـي         إجهاد الضغط    يقل متوسط ال   -٢
 وال يقـل  )SBC 305 ,9.8.1.1( وفق البنـد   عند اختبارها كيلوباسكال)٢٠٠٠(

 .كيلوباسكال) ١٧٥٠(إجهاد الضغط إلي عينة منفردة عن 

ال يقل متوسط معامل التشقق لخمس عينات من وحدات الطوب الطينـي عـن               -٣
                                و باســـكال عنـــد اختبارهـــا وفقـــاً للبنـــود     كيلـــ) ٣٥٠(
)9.8.1.2.1 through 9.8.1.2.4, SBC 305 (  وال يقل معامل التشقق ألي وحـدة

 .كيلوباسكال) ٢٤٠(منفردة عن 

ال يزيد إجهاد الضغط المسموح به بناء على المساحة الكلية لمقطع اللبنة علـى               -٤
 .كيلو باسكال) ٢٠٠(
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ـ     معالجاً أو  أكانق الطيني سواء    و الطوب والطاب  يكون  -٥ لج كيميائيـاً   اغيـر مع
والمواصـفات القياسـية   ) to 9.8.4, SBC 305 9.8.1(متطلبات البنـود  ل محققاً

  .السعودية
  
  التشييد بالطوب والطابوق الزجاجي   ١٢-٥
 إلـى  ١-٥(باإلضافة إلى اشتراطات الفصول     هذا الفصل   شتراطات  ا تطبق: المجال   ١٢/١-٥

الخارجيـة   لجدرانا على )Chapter 10, SBC 305( ومتطلبات من هذا الباب )٥-٥
  . الطوب والطابوق الزجاجيمن  المنفذه الداخلية غير الحاملةو

 وال   جدران الطوب والطابوق الزجاجي من العناصر اإلنشائية فـي المبنـى           دال تع       ١٢/٢-٥
يفي أو تقسيم مساحي، إال في الحاالت        أطواق فصل وظ   تستخدم كجدران حريق وال   

  ).SBC 305 ,10.1.1(المسموح بها في البند 
 الطوب والطـابوق الزجـاجي    يصنف   :الطوب والطابوق الزجاجي  وحدات   سماكة   ١٢/٣-٥

 و نحيـف  ,)مم١٠٠(بسماكة قياسية تساوي    ) Standard(إلى نوعين؛ قياسي    المفرغ  
)Thin(   بسماكة قياسية تساوي )وبسماكة قياسـية تـساوي     فاًمجو كان   إذا) م م ٨٠ 
  . اًتمصمإذا كان  )مم٧٥(

  الزجاجية الجدران )Panels(لواح أ أبعاد   ١٢/٤-٥
ال تزيد المساحة الكلية للوح الواحد المكـون        : الخارجية من وحدات قياسيه    األلواح   ١٢/٤/١-٥

 )٢م/ نيوتن ٩٥٠( ضغط الرياح التصميمي     اذا كان  )٢م١٣(وحدات قياسيه على     من  
 لى في العرض وال ع    )مم٧٥٠٠(شائية على   ن اإل الدعاماتوال تزيد أبعاد اللوح بين      

ـ ويمكن تعديل الحد األعلى المسموح به لمـساحة ال        , اع في اإلرتف  )مم٦٠٠٠( وح ل
 ).Figure 10.3.1, SBC 305( ضغط الرياح التصميمي وفق حسب

لمساحة الكلية للوح الواحد المكـون      ال تزيد ا  : األلواح الخارجية من وحدات نحيفه        ١٢/٤/٢-٥
اإلنشائية علـى   الدعامات   وال تزيد أبعاد اللوح بين       )٢ م ٨( على   نحيفةوحدات   من  

ال يـسمح بإسـتخدام      . في اإلرتفاع  )مم٣٠٠٠( لى في العرض وال ع    ) مم ٤٥٠٠(
 ٩٥٠(األلواح الخارجية من وحدات نحيفه إذا زاد ضغط الرياح التـصميمي علـى    

  .)٢م/نيوتن
  إذا كـان مـن     )٢ م ٢٣(ال تزيد المساحة الكلية للوح الواحد على        : األلواح الداخلية   ١٢/٤/٣-٥

وحدات نحيفة وال تزيد أبعاد اللـوح         إذا كان من   )٢ م ١٤(وحدات قياسيه وال على     
 فـي   )مـم ٦٠٠٠ (لى في العرض وال ع    ) مم ٧٦٠٠(اإلنشائية على   الدعامات  بين  

  . اإلرتفاع
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ال تزيد المساحة الكلية للـوح الواحـد المكـون مـن       : دات مصمته األلواح من وح     ١٢/٤/٤-٥
  .)٢ م٩(على في الجدران الداخلية أو الخارجية وحدات مصمته 

 ).SBC 305 ,10.3.5(  البند متطلباتتصمم وفق: )Curved (المقوسةاأللواح    ١٢/٤/٥-٥

عـن العناصـر   سـياً  أفقيـاً ورأ  الزجاجية الجدران تُعزل :)Supporting( التدعيم     ١٢/٥-٥ 
 مـن  راالجـد عدم نقل األحمال  في مستوى       ضمنت بسماكهواصل تمدد   فباإلنشائية  

  وتنفـذ وفـق  )مم١٠( أن ال تقل سماكه فواصل التمدد عن    لىع, العناصر اإلنشائية 
  ).SBC 305 ,10.5(  الفصلمتطلبات

  .)٤/٣-٥(اشتراطات البند الزجاجية الجدران في يحقق المالط المستخدم      ١٢/٦-٥

 وبتباعـد ) SBC 305 ,10.7(  الفـصل  متطلبـات  وفقفقياًأالزجاجية  تسلح الجدران    ١٢/٧-٥
   ).مم٤٠٠( لىال يزيد عسي أر

 )l/600( لـى عزجاجيـة    جدرانالعناصر اإلنشائية الحاملة ل   في   اإلنحراف يزيد   ال   ١٢/٨-٥
  . العنصر)Span(  هي بحر)l(حيث 

  ).SBC 305 ,10.4 ( الفصل متطلباتوفق الزجاجية  الجدرانذتنف   ١٢/٩-٥
  
المواقد والمداخن وغرف التسخين    وتنفد  تصمم   : وغرف التسخين  المواقد والمداخن    ١٣-٥

ــانة    ــصمت أو الخرس ــابوق الم ــوب والط ــتخدام الط ــقباس ــاتوف                      متطلب
)Chapters 11, 12 and 13, SBC 305.(  

  
ذات  الجدران  وتنفدمـصمتُ :)Masonry Veneer( يةقشرالواجهة ذات الالجدران    ١٤-٥

 بوسائل التثبيت الميكانيكية     مصق أ ل بال ةمثبتات  قشريالأكانت   سواء   القشرية واجهةال
  .)Chapter 14, SBC 305(متطلبات وفق 
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  السادسالباب 
لمنشآت الفوالذيةا 

  

وتحديـد  , وتنفيذها, اشتراطات هذا الباب بتصميم المنشآت الفوالذية     تختص  : المجال ١-٦
  .(SBC 306)  متطلباتوفقمواصفات المواد المستخدمة فيها 

 

  
نظـام التـشييد    : ُ تشيد المنشآت الفوالذية من خالل نظامين رئيسين       :أنظمة التشييد  ٢-٦

ــد ــا المقي كلي (Fully Restrained, FR) ,   ًــا ــد جزئي ــشييد المقي ــام الت                              ونظ
 (Partially Restrained, PR) ,لتحديــد   خاصة طرائـقب النظامين يتميز كل منو

  .)SBC 306 ,1.2( وفق الفصل وصالتها وأنواع ومقاومة مقاومة العناصر
 
لمتطلبات الكود فـي الفـصل              وفقاًوكل ملحقـاته   , نشائي يختار الفوالذ اإل   :المواد ٣-٦

)1.3, SBC 306(  ى اختبارات موثَّقة لعينات من الفـوالذ المـستخدم؛ ، على أن تُجر
 على تقارير مطابقة تـصدر      مسؤول البناء صـدق  أو ي , إلثبات مطابقته للمواصفات  

 فـوالذ مجهـول   تخــدام ويحظر اس , عن مصنع اإلنتاج، أو عن مختبرات حيادية      
  . أو الخصائص, المصدر

  
 أسس التصميم ٤-٦

ووصالتها الخاصة مـن    ,  المطلوبة في العناصر اإلنشائية     التصميمية تُحدد المقاومة  ٤/١-٦
أو اللدن تحت تأثــير     , خالل التحليـل اإلنشائي باستخدام طرائـق التحليل المرن      

   .(SBC 301)تراكيـب األحمال الحدية وفـق متطلبـات 

                   طريقـة عامـل الِحمـل والمقاومـة الحديـة         آت الفوالذية باسـتخدام     تُصمم المنش  ٤/٢-٦
)Load and Resistance Factor Design, LRFD(تحقيق حدود المقاومـة فـي     مع

 .)٦-٦( الفصل

ق حاالت حدود   تُصمم المنشأة بجميع عناصرها، ووصالتها، وعناصر ربطها؛ لتحقي        ٤/٣-٦
 .)٧-٦(  الفصل الشتراطاتوفقاًصالحية االستخدام 

٤/٤-٦ حيبمقاساته،  تفاصيل التصميم كاملةً  المخططات التصميمية    في وثائق التشييد و    وض ،
كمـا تُوضـح أبعـاد األسـقف        ,  وبمقاطعه، وبمواقع جميع عناصـره النـسبيـة     

ة بمقياس مناسـب؛ لتكون    ومناسيبها، ومحاور األعمدة من خالل مخططات مرسوم      
جميع بيانات التصميم  واضحة، ويجب أن تتضمن هذه المخططات نظـام تـشييد              

 .)عزوم وقوى( ومقاومتها المطلوبة العناصر اإلنشائيـة المعتمد،
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ــالت     ٤/٥-٦ ــة الوص ــصميم نوعي ــستندات الت ــح م ــتنادية                                      (تُوض ــالت اس وص
)Bearing-Type Connections(، ــة ــالت احتكاكيـــــ                               أو وصـــــ
)Slip-Critical Connections( ,   عند استخدام المسامير الملولبة عالية المقاومـة فـي

 تنفيذ هذه الوصالت

تُطابق أطوال اللحام المدونة في المخططات التـصميمية، والمخططـات التنفيذيـة             ٤/٦-٦
 .صافية المطلوبةاألطوال الفعالة ال

 ،)Beams(  محـدد للكمـرات    )Camber( يوضح في مستندات التصميم أي تحـدب       ٤/٧-٦
إضافةً إلى جميع متطلبـات     ،  )Girders( والجسور،  )Trusses( والجملونات الشبكية 

  .عناصر التقوية، والتربيط إن وجدت
  
 (Frames' Stability)استقرار اإلطارات  ٥-٦

تُحـدد  و  ،    )p∆( ثار من الدرجة الثانية   مع األخذ في االعتبار اآل    طارات  تُصمم اإل   ٥/١-٦
  .مقاومة االنحناء المطلوبة باستخدام التحليل المرن أو اللدن

 على عناصر التربيط القُطري، )Braced Frames (يعتِمد استقرار اإلطارات المكتّفة ٥/٢-٦
، )Buckling(لى أي وسائل أخـرى تمنـع االنبعـاج          أو على جدران القص، أو ع     

، في  ةأو اإلزاح  وتحافظ على االستقرار الجانبي للمنشأة، بما في ذلك أثر االنقـالب         
-un (تأثيـر األحمال الحـدية، بينما يعتِمد استقرار اإلطــارات غيـر المكتّفـة           

Braced Frames(على جساءة ) Stiffness( ن الكمـرات،   االنحناء في الوصالت بـي
 .واألعمدة

لضغط في اإلطارات المكتّفـة علـى       ل المعرضةيحدد عامل الطول الفعال للعناصر       ٥/٣-٦
حـدد  ، ما لم تُثِبت التحاليل إمكانية استخدام قيمة أقل من ذلك، بينما يk(            =1( أساس

مـن خـالل     تفـة عامل الطول الفعال للعناصر المضغوطة في اإلطارات غير المك        
  .التحليل اإلنشائي

                 نظــام التكتيــف النــسبي: يـستخدم فــي أعمــال التكتيــف نظامــان أساســيان  ٥/٤-٦
)Relative Bracing( ، قديونظام التكتيف الع)Nodal Bracing(،  تحقـق   علـى أن

  .)SBC 306(الجساءة التي يؤمنها نظام التكتيف الحدود المطلوبة وفق متطلبات 
 
   )Design for Strength(لمقاومة االتصميم لتحقيق  ٦-٦
  ).Chapter 2, SBC 306(تصمم العناصر لتحقيق متطلبات الباب   ٦/١-٦
rkl(تُحدد نسبة النحافة   ٦/٢-٦  للعناصـر  )SBC 306 ,2.7( وفـق متطلبـات الفـصل    )/

، وال تزيـد علـى      )٢٠٠(المعرضة إلجهادات الضغط بشكل رئيس بحد أقـصى         
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ويستثنى من ذلك القضبان المشدودة     . لشد بشكل رئيس  ل المعرضة للعناصر   )٣٠٠(
، والتي يمكن أن تتعرض لبعض قـوى        لقوى شد والعناصر المعرضة بشكل رئيس     

  . أخرى لألحمالحاالتالضغط تحت تأثير 
 المقاومة التصميمية للعناصر المعرضة للشد ٦/٣-٦

قاومة التصميمية للعناصر المعرضة للشد بالقيمة الصغرى الناتجـة عـن           تُحدد الم  ٦/٣/١-٦
أو عـن   ،)Yielding in The Gross Section( الحالة الحدية لخضوع المقطع الكلـي 
 ).Fracture in The Net Section( الحالة الحدية النهيار المقطع الصافي

، )Pin-Connected Members( لةتُحدد المقاومـة التـصميمية للعناصـر المتمفـص     ٦/٣/٢-٦
 :والمعرضة للشد من خالل القيمة الصغرى للحاالت الحدية التالية

١-  المساحة الصافية الفعالةوباعتبار الشد.  
٢- المساحة الفعالةوباعتبارالقص .  
  . على مسقط مساحة المفصل)Bearing( اإلستناد-٣
 . المساحة الكليةوباعتبارالخضوع -٤

 والمعرضة للـشد مـن      ،)Eyebars( رىاومة التصميمية للقضبان ذات الع    تحدد المق  ٦/٣/٣-٦
خالل المساحة الكلية لمقطع جسم القضيب، ويحدد عرض جسم القضيب بما ال يزيد             

 .على ثمانية أضعاف السماكة

تُحدد المقاومة التصميمية لألعمدة، والعناصر األخرى المعرضة للـضغط لتحقـق            ٦/٤-٦
 :دية التاليةالحاالت الح

  ).Flexural Buckling(االنبعاج االنحنائي   -١
٢-  االنبعاج االنحنائي المترافق مع اللَّي)Flexural Torsional Buckling.(  

تُحدد مقاومة االنحناء التصميمية من خالل القيمة الدنيا التي يمكن الحصول عليهـا              ٦/٥-٦
 :   في الحاالت التالية

  ).Yielding( الخضوع  -١
٢- االنبعاج الجانبي المترافق مع اللي )Lateral-Torsional Buckling.(   
  ).Flange Local Buckling( القطاع) شفاه(االنبعاج الموضعي لجناح  -٣
  ).Web Local Buckling( االنبعاج الموضعي للعصب -٤

اع  في الكمـرات المكتَّفـة جانبياً ذات القطَّ      – فقط   –تطبق الحالة الحدية  للخضوع       ٦/٥/١-٦
ـَّف جانبياً أصغـر و، )Compact Section(المكتنز عندما يكـون الطول غير المكت

 . ) (SBC 306من القيمـة الحـدية وفـق متطلبات 

٦/٥/٢-٦                       تطبق الحالة الحدية للخضوع، والحالة الحدية لالنبعاج الجانبي المترافق مـع اللَّـي
ــط – ــة جان – فق ــر المكتّف ــرات غي ــي الكم ــز  ف ــاع المكتن ــاً ذات القط                   بي
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)Compact Sections(، والقطاع غير المكتنـز  )Non-Compact Sections(   علـى
  .، أو على شكل زاوية مزدوجة)T(شكل حرف 

تستثنى العناصر المعرضة لالنحناء حول محورها الضعيف، أو ذات القطاع المربع            ٦/٥/٣-٦
 . الحدية لالنبعاج الجانبي المترافق مع اللَّيأو الدائري من تطبيق الحالة

 لألعـصاب غيـر   )Design Shear Strength (لقـص لتُحدد المقاومة التـصميمية   ٦/٦-٦
بمـا فيهـا الكمـرات    ,  أو أحادي التنـاظر المدعمة في الكمرات ذات القطاع ثنائي   

 ى وكمرات المجرى المعرضـة للقـص فـي مـستو    ،)Hybrid Sections(الهجينة 
 ، ويمكـن أن تُـستخدم الـدعامات العرضـية    ) SBC 306(العصب وفق متطلبات 

)Transverse Stiffeners( ، لقصللتأمين مقاومة العصب التصميمية. 

 المحوريـة فـي العناصـر     الشد أو الـضغط    يحدد التفاعـل بين االنحنـاء وقوى     ٦/٧-٦
 ى مركَّبة وفق متطلبـات     والمعرضة لقو  -  التناظر  أو أحادية   ثنائيـة - اإلنشائيـة

)SBC 306.(  
 
   )Design for Serviceability( التصميم لتحقيق صالحية االستخدام ٧-٦
تُحدد القيم الحدية لسلوك المنشأة على نحو يضمن صالحية االستخدام بما يتفق مـع              ٧/١-٦

ثبيـت  طبيعة هذا االستخدام، وتُصمم جميع عناصر المنشأة، والوصالت، ومرابط الت     
 .لتحقق االشتراطات العامة لصالحية االستخدام

 :، يلزم التأكد من عدم وجود أي من اآلثار التاليةلتحقيق صالحية استخدام المنشأة  ٧/٢-٦

الخضوع الموضعي، واالنبعاج، واالنزالق،    : األضرار الموضعية الشديدة مثل     -١
  .والتشقق

يؤثر فـي مظهـر المنـشأة       أو الدوران الكبير الذي     ،  )Deflection (اإلنحراف -٢
، أو يشوه التـشطيبات غيـر       تصريف المياه واستعماالتها، أو يؤثر في عمليات      
  .اإلنشائية المرتبطة بالنظام اإلنشائي

االهتزاز الكبير الذي يمكن أن ينتج عن الرياح، أو عن األحمال الحية اللحظيـة            -٣
 . مستخدمي المنشأةيزعجمما 

بان عند تصميم الكمرات، والجسور الحاملة لمساحات كبيرة        يؤخذ االهتزاز في الحس    ٧/٣-٦
خالية من القواطع، أو من العناصر األخرى المساعدة في عملية تخميـد االهتـزاز              

 .غير المقبول، الناتج عن حركة المشاة، أو عن أي مصدر آخر

 تحـت اإلزاحات الجانبيـة    ؤدي  تتُتخذ االحتياطات الضرورية في التصميم حتى ال         ٧/٤-٦
 .المنشآت المجاورةمع تأثير أحمال الرياح، أو الهزات األرضية إلى تصادم المنشأة 
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، الذي قد يؤدي إلى إضعاف مقاومة       )Corrosion ( التآكل ضدتُحمى عناصر المنشأة     ٧/٥-٦
  .المنشأة، أو يؤثر في صالحية استخدامها

حمال التردديـة أو الكلـل   لمقاومة األمن الفوالذ تصمم العناصر في المباني العادية        ٧/٦-٦
)Fatigue (     وأي أحمـال     والمكـائن   المعدات تواهتزازاالناتجة من حركة الونشات 

يهمل تأثير الكلـل إذا كـان عـدد     و) SBC 306 ,13.3(أخرى ترددية وذلك وفق 
  ).٢٠٠٠٠(دورات تطبيق األحمال الحية أقل من 

 
   )Plate Girders( الجسور الصفائحية ٨-٦
لجسور الصفائحية ذات األعصاب النحيفـة      في ا النحناء  ل المقاومة التصميمية    تُحدد ٨/١-٦

، )Tension-Flange yield(بالقيمة الصغرى للحالة الحدية لخضوع الجناح المـشدود  
  ).Compression-Flange Buckling( أو للحالة الحدية النبعاج الجناح المضغوط

صمم الدعامات العرضـية عنـد الـضرورة،        لقص، وت لتُحدد المقاومة التصميمية     ٨/٢-٦
           وفـق متطلبـات  ) Tension-Field Action (ويراعى تـأثير فعـل الـشد الحقلـي    

) (SBC 306.  
  
    )Composite Members( العناصر المركَّبة ٩-٦
سـواء أكانـت أعمـدة أم       "تطبق اشتراطات هذا الفصل على العناصـر اإلنشائية         ٩/١-٦

لـف قطاعـها العرضي من قطاع فوالذي، وقطاع خرسـاني،         والتي يتأ , "كمرات
ـَط هذان القطاعان معاً؛ لمقاومة األحمال المؤثِّرة عن طريق روابـط              على أن يرب

 ).Shear Connectors( قص

تُوزع روابط القص بين الخرسانة، والقطاع الفوالذي في الكمرات المركبـة كليـاً                            ٩/٢-٦
)Fully Composite Beams(  على طول العنصر وبالعدد الكافي لتأمين الوصول إلى

عنـد إجـراء التحليـل    (مقاومة االنحناء العظمى للكمرة المركبة، وال يسمح فيهـا     
 .بحدوث أي انزالق بين الخرسانة والقطاع الفوالذي) المرن

 التحليـل    االنزالق بين الخرسانة والقطاع الفوالذي عند إجـراء        في االعتبار يؤخذ   ٩/٣-٦
                         ، أو الكلـل، أو االهتــزاز فــي الكمـرات المركبــة جزئيــاً  لإلنحــرافالمـرن  

)Partially Composite Beams( ،     حيث ال تكفي روابـط القـص بـين الخرسـانة
 . النحناء الكمرة المركَّبةالقصوىوالقطاع الفوالذي؛ لتأمين المقاومة 

ميمية للعناصر المركبة المعرضـة للقـوى المحوريـة وفـق           تُحدد المقاومة التص   ٩/٤-٦
  .)SBC 306(  متطلبات
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  تحدد المقاومة التصميمية للعناصر المركبة المعرضة لعزوم االنحناء وفق متطلبات          ٩/٥-٦
)SBC 306.( 

يصمم القطاع الفوالذي؛ لمقاومة جميع األحمال المؤثرة قبـل تـصلب الخرسـانة              ٩/٦-٦
وذلك عندما ال تـستخدم الـدعامات       , االسميةمن مقاومتها    )%٧٥( وحصولها على 

  .المؤقتة أثناء التنفيذ
  )Shear Connectors( روابط القص ٩/٧-٦
تُصمم روابط القص لنقل كامل قوة القص األفقية المؤثرة في سطح الـتالمس بـين                ٩/٧/١-٦

، ويستثنى مـن   ) SBC 306(البالطة الخرسانية، والكمرة الفوالذية وفق متطلبات 
  ).Concrete -Encased Beams(  الخرسانةالمدفونة فيذلك الكمرات الفوالذية 

، ) Stud Shear Connectors(تُحدد المقاومة االسـمية لـروابط القـص الوتديـة      ٩/٧/٢-٦
  )Channel Shear Connectors( مجـرى ذات وروابـط القص المكونة من كمـرة  

 ).(SBC 306 صلبة وفق متطلبات  بالطـة خـرسانيةوالمدفونة في

 الموجب، أو السالب وبين     األكبريحدد العدد المطلوب لروابط القص بين نقاط العزم          ٩/٧/٣-٦
نقاط انعدام العزم المجاورة بناء على قوة القص األفقية المطبقة، والمقاومة االسمية            

، ونقطة انعدام   األكبرلرابط القص، وتوزع الروابط توزيعا منتظما بين نقطة العزم          
  .العزم ما لم يذكَر خالف ذلك في وثائق التصميم

 
   )Connections and Fasteners( والمشابكالوصالت  ١٠-٦
وتكون هذه  . في الوصالت بين العناصـر اإلنشائيـة     )Fasteners( المشابكتستخدم   ١٠/١-٦

أو ،  )Bolts( أو مـسامير ملولبـة    ،  )Rivets(  مسامير برشـام   المشابكالوصالت و 
  ).Welds (لحامات

 تقل المقاومة التصميمية لهـذه المكونـات        بحيث ال تُصمم جميع مكونات الوصالت      ١٠/٢-٦
، والمحددة في التحليل اإلنـشائي تحـت تـأثير           في الوصلة  عن المقاومة المطلوبة  

 .األحمال الحدية، أو المقاومة المحددة للعناصر اإلنشائية المربوطة بهذه الوصالت

تعد وصالت الكمرات، والجسور، والجملونات الشبكية وصالت مرنـة، وتـصمم            ١٠/٣-٦
إال إذا ذكر خالف ذلـك فـي وثـائق          , لتتحمل قوى القص عند نقاط االرتكاز فقط      

وتصمم الوصالت المقاومة للعزوم لتتحمل قوى القص، والعزوم الناتجـة          . التصميم
 .عن جساءة هذه الوصالت

 اللحام، والمسامير الملولبة في وصالت نهايات العناصر التي تنقل          توزع مجموعات  ١٠/٤-٦
القوى المحـورية؛ ليتطابق مركز ثقـلها مع مركز ثقـل قطاع تلك العناصـر، إال          

ال ينطبـق ذلـك علـى       و  قوى الناتجـة عن الالمركزيـة،      أخذ في االعتبار ال   إذا  
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أو علـى مـا      - ثنائيـة أحادية أو    -وصالت نهايات العناصر المؤلَّفـة من زوايا       
  .شابهها والمعرضة ألحمال ساكنة

 كيلو نيوتن، ويـستثنى مـن ذلـك         )٤٤( تقل المقاومة التصميمية للوصالت عن       ال ١٠/٥-٦
 .وصالت صفائح التربيط، والقضبان، والمرابط

 الجمع بين المسامير الملولبة واللحام ١٠/٦-٦

و المـسامير الملولبـة عاليـة المقاومـة         أ،  )A307(  المسامير الملولبـة   ال تستخدم  ١٠/٦/١-٦
اللحام في نقل   لمشاركة)Bearing-Type Connections( المصممة وصالٍت استنادية

 .األحمال، على أن يصمم اللحام لمقاومة كامل القوى المطبقة على الوصالت

لـى  يسمح للمسامير الملولبة أن تشـارك اللحام في نقـل األحمـال المطبقــة ع             ١٠/٦/٢-٦
الوصـالت عند استخدام المسامير الملولبة عالية المقاومة في الوصالت االحتكاكية                                     

)Slip-Critical Connections(.  
يسمح باستعمال البراشيم، والمسامير الملولبة عالية المقاومة التي تحقـق متطلبـات             ١٠/٦/٣-٦

ثرة عند إجراء تعديالت في المنـشأة حيـث   الوصالت االحتكاكية لنقل األحمال المؤ    
تتعرض الوصالت ألحمال إضافية، على أن يصمم اللحام لمقاومة جميع األحمـال            

 .اإلضافية التي ستطبق على الوصالت

لمسامير بمشاركة ا يسمح   :البراشيم الجمع بين المسامير الملولبة عالية المقاومة و       ١٠/٧-٦
 .يم في نقـل األحمـال في الوصالت االحتكاكيـةلبراشلالملولبة عالية المقاومة 

 :تُنفَّذ الوصالت من خالل ثالثة أنواع رئيسة من اللحامات): Welds( اللحامات ١٠/٨-٦

  ).Groove Welds( الحزيةاللحامات   -١
  ).Fillet Welds(اللحامات الزاوية  -٢
   ).Plug and Slot Welds (لحامات اإلمالء -٣
نوع من هذه األنـواع، وأبعـاده، واشـتراطاته وفـق           وتحدد مقاسات تصميم كل       

 ).SBC 306(متطلبات 

  )Bolts and Threaded Parts( المسامير الملولبة واألجزاء المقلوظة ١٠/٩-٦
١٠/٩/١-٦  جميع المسامير الملولبة من النـوع  عند التركيب تُشد)A 325(و ، ) A449(  وفـق 

  .)SBC 306(متطلبات 

 المـشدودة حتـى حـد    )A449 (أو، )A325 (امير الملولبة من النـوع تستخدم المس  ١٠/٩/٢-٦
ــم  ــتالمس المحكـ ــالت اإل )Snug-Tight (الـ ــي الوصـ ــتنادية فـ                          سـ

)Bearing-Type Connections(     التي يسمح فيها بحـدوث بعـض االنـزالق بـين 
لقـص، وذلـك    العناصر المربوطة، أو في الوصالت المعرضة للشد، أو الشد مع ا          
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عندما يهمل تأثير انحالل المسامير الملولبة، أو الكلل الناتج عن االهتزاز، أو تغيـر            
 .األحمال المؤثرة

 مقاومة التحميـل  لتأمين )Slip-Critical Connections (تُُصمم الوصالت االحتكاكية ١٠/٩/٣-٦
طة بالوصلة وفـق  المطلوبة عندما تكون األحمال مطبقة باتجاه حافة األجزاء المربو     

 .)SBC 306(متطلبات 

   )Size and Use of Holes(مقياس الفتحات واستخداماتها  ١٠/٩/٤-٦
         تُحدد المقاييس العظمى لفتحات البراشـيم، والمـسامير الملولبـة وفـق متطلبـات          ١٠/٩/٤/١-٦

)SBC 306 (قواعـد  مع إمكانية استخدام فتحات بمقاييس أكبر لخوابير التثبيت في ال
 .الخرسانية؛ لتأمين التسامح المطلوب في وصالت قواعد األعمدة

، اإلسـتنادية  في الوصالت )Oversized Holes (استخدام الفتحات الموسعةال يسمح ب ١٠/٩/٤/٢-٦
وتزود الطبقة الخارجية مـن     , وإن كان يسمح باستخدامها في الوصالت االحتكاكية      

 . فوق الفتحة الموسعة)Hardened Washer (الوصلة بوردة مصلدة

 في الوصالت االحتكاكية، )Short-Slotted Holes (يسمح باستخدام الشقوق القصيرة ١٠/٩/٤/٣-٦
 فيـسمح  )Long-Slotted Holes (، أما الشقوق الطويلـة اإلستناديةأو في الوصالت 

في واحد من األجزاء الموصولة على أن يكـون طـول الـشق             ) فقط(باستخدامها  
مع اتجاه تطبيق األحمال في الوصالت االستنادية، بينما ال ينظر إلى اتجـاه         متعامداً  

  .الشق في الوصالت االحتكاكية
" الدنيا والعظمى ")Edge Distance (والمسافات الطرفية، )Spacing (تُحدد التباعدات ١٠/٩/٥-٦

 ).SBC 306(بين مراكز الفتحـات المخصصة للمسامير الملولبة وفق متطلبات 

 ، والزوايـا  )Plates (الـصفائح : تُحدد المقاومة التصميمية لعناصر الوصل من مثل       ١٠/١٠-٦
)Angles(   واألكتاف)Brackets(          وفقـاً  والمعرضة للشد بالقيمـة الـدنيا للمقاومـة 

 عناصر الوصل والقـص     )Rupture ( ، وانهيار  )Yielding (لحاالت حدود الخضوع  
 .)Block Shear (القالبي

يسمح باستخدام الحشوات في الوصالت الملحومـة، وتطبـق         : )Fillers( حشْواتال ١٠/١١-٦
   ).SBC 306( الخاصة بتصميم هذه الوصالت وبتنفيذها وفق المتطلبات

 
 األجنحة واألعصاب المعرضة لقوى مركَّزة ١١-٦

 المركـزة ،     الـشد والـضغط    تُدعم األجنحة، واألعصاب في مناطق تطبيق قـوى        ١١/١-٦
             وفـق متطلبـات  )Doubler Plate (ضية، أو بـصفائح دعـم ثنائيـة   بدعامات عر

)SBC 306(وذلك لمقاومة : 

 ).Flange Local Bending (االنحناء الموضعي للجناح -١
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 ).Web Local Yielding(الخضوع المحلي للعصب  -٢

 .)Web Crippling (إقعاد العصب -٣

 ).Web Sidesway Buckling (االنبعاج الجانبي للعصب -٤

 ).Web Compression Buckling ( الضغطانبعاج العصب تحت -٥

والتـي تقـع    ()Web Panel-Zone Shear (تزود منطقة القص الصفائحي للعـصب  ١١/٢-٦
) األعصاب فيها ضمن مستو مشترك فيما بينها ضمن حدود منطقة االتصال الصلب           

  متطلبـات أو بدعامات قطرية مائلـة وفـق   , )Doubler Plate (بصفائح دعم ثنائية
SBC 306). ( 

تُزود النهايات غير المرتكزة في الكمرات، والجسور، وغير المقيدة ضد الـدوران              ١١/٣-٦
حول محورها الطولي بزوج من الدعامات العرضية الممتدة علـى كامـل ارتفـاع       

  .العصب
 

ـ       ): Ponding (تجمع المياه  ١٢-٦ ة، يصمم النظام اإلنشائي للسقف لضمان المقاومة الكافي
 زود السقف بميل كاٍف؛ لتصريف الميـاه  ذاواالستقرار ضد ظاهرة تجمع المياه إال إ  

  .ولضمان عدم تجمعها
  

   )Fabrication (التصنيع ١٣-٦
تُجهز قبل البدء بأعمال التصنيع المخططات التنفيذية التي تشمل كـل المعلومـات              ١٣/١-٦

 في ذلك مواقع المسامير الملولبـة       الضرورية لتصنيع عناصر النظام اإلنشائي، بما     
واللحام والبراشيم، ونماذجها، ومقاييسها، وتوضح المخططات التنفيذية المكان الذي         

كمـا توضـح المخططـات الوصـالت        . المصنع أو الموقـع   : سيجرى فيه اللحام  
 االحتكاكية ذات المسامير الملولبة عالية المقاومة

ومظهراللحـام، وجودتـه، والطرائـق    , عيتهاتكون تقنيات أعمال اللحـام، ومـصن    ١٣/٢-٦
 ).SBC 306(المستخدمة في أعمال إصالح اللحام وفق متطلبات 

 ربطا محكمـا    –تربط جميع األجزاء الموصولة ببعضها بوساطة المسامير الملولبة          ١٣/٣-٦
على أن تكون فتحات المسامير متطابقة دون أن يحدث تشويه في مادة العناصر، أو              

 .خصصة للمسامير الملولبة في أثناء التركيبالفتحات الم

 تُصقَل سطوح صفائح قواعـد  :Finish of Column Basesإنهاءات قواعد األعمدة  ١٣/٤-٦
              األعمدة وتُنهى؛ لتأميــن اشـتراطات التالمــس المطلوبـة وفـق متطلبـات             

SBC 306)(.  
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 (Shop Painting)الدهان في المصنع  ١٣/٥-٦

، وال ) SBC 306(تُعد الدهانات، وتحضيرات السطوح في المصنع وفق متطلبـات   ١٣/٥/١-٦
 . التشييديطلب الدهان في المصنع إال إذا ذكر ذلك في وثائق 

يسمح بدهان السطوح في الوصالت االستنادية دون أية شروط، أما سطوح التالمس             ١٣/٥/٢-٦
، وتكـون الـسطوح   ) SBC 306(في الوصالت االحتكاكية فتعامل وفق متطلبـات  

القريبة من مناطق اللحام الحقلي خالية من المواد التي تؤثر في جودة اللحام، أو تلك               
 .لهب ضار التي تؤدي إلى حدوث أبخرة، أو

تُطلى السطوح المنهاة آلياً بمادة مانعة للصدأ، على أن تكون هذه المادة قابلة لإلزالة               ١٣/٥/٣-٦
كون ذات خصائص تجعل إزالتها قبل التركيب أمـراً         بسهولة قبل التركيب، أو أن ت     

  .غير ضروري
  
  )Erection(التشييد  ١٤-٦
تنفذ قواعد األعمدة بشكل أفقي، وبالمنسوب المطلوب، الذي يضمن االرتكاز التـام             ١٤/١-٦

 .على الخرسانة، أو على الطوب

ة تحت تأثير األحمـال     يؤمن التكتيف المؤقت في أثناء التنفيذ؛ لضمان سالمة المنشأ         ١٤/٢-٦
التي قد تَتعرض لها في أثناء التركيب، ويترك هذا التكتيف في مكانه حتـى إتمـام                

 .عملية التنفيذ إن كان وجوده أمراً ضرورياً

تنفذ أعمال اللحام النهائية، أو المسامير الملولبة الدائمة بعد التأكد من استقامة جميع               ١٤/٣-٦
 . بالشكل المالئمعناصر النظام اإلنشائي، ووضعها

 تزيد الفجـوة بينهـا علـى        بحيث ال تُركَّب السطوح المتقابلة في الوصالت العاملة        ١٤/٤-٦
 عـدم كفايـة أسـطح       الفحصوفي بعض الحاالت الخاصة التي تؤكد فيها        . )مم٢(

يسمح بتعبئة هـذه  , ) مم٦ إلى ٢(تكون الفجـوة في حدود من   يسمح بأن   , االرتكاز
ذية من الصنف متوسط المقاومة بغض النظـر عـن صـنف            الفجوات برقائق فوال  

  .الفوالذ المستخدم في سطوح التحميل
 
 (Quality Control)ضبط الجودة  ١٥-٦

وفقـاً للمواصـفات    تحدد إجراءات ضبط الجودة بما يضمن تنفيذ جميع األعمـال            ١٥/١-٦
 .المعتمدة

 من المسامير الملولبة عاليــة    يفتَش على اللحام، والوصالت االحتكاكيـة المنفـذة      ١٥/٢-٦
معـايير  ) في وثائق التصميم(، وتحدد بوضوح )(SBC 306المقاومة وفق متطلبات 
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وطريقتها ومداها، وذلك عند طلب إجـراء الفحوصـات غيـر           , القبول أو الرفض  
 .المتِلفة في أعمال الفحص

من الشركة الـصانعة    تُوضح طبيعة المواد المستخدمة، وطرائق تطبيقها، وتمييزها         ١٥/٣-٦
خـالل عمليـات تركيـب      , خطياً، أو بوساطة الخبرة العملية بشكل مرئي وواضح       

  .العناصر اإلنشائية الموردة للموقع
  
 (Evaluation of Existing Structures)تقويم المنشآت القائمة  ١٦-٦

 وجـساءتها   تطبق اشتراطات هذا الفصل على أعمال تقويم مقاومة المنشآت القائمة          ١٦/١-٦
؛ لتحقيق مجموعة محـددة مـن   )Static Loads(تحت تأثير أحمال الجاذبية الساكنة 

وال . األحمال التصميمية، أو لتحديد المقاومة التصميمية لعنصر، أو لنظام إنـشائي          
 . الزالزل، أو األحمال المتحركةتحت تأثير أحمال االشتراطاتتطبق هذه 

 ).SBC 306(فق متطلبات تُقوم المنشآت القائمة و ١٦/٢-٦

االختبارات المطلوبة، ومواقعها لتحـديد الخـواص الفيزيائيـة، والكيميائيـة          تحدد   ١٦/٣-٦
وفـق متطلبـات   ) الفوالذ، ومعدن اللحام، والمسامير الملولبة، والبراشـيم (للمـواد  

)SBC 306(    وتستخدم سجالت المشروع في حال توفرها؛ لتقليـل الحاجـة إلـى ،
 .و لتجنبها إن أمكناالختبارات،أ

 لعملية يعد تقرير فني يتضمن وصفاً شامالً): Evaluation Report (التقرير الفنـي  ١٦/٤-٦
 البيانات المعتمـدة فـي عمليـة        ومصادر   والطرق التي أتبعت في إجرائه     التقويم،
، إضافةً إلى تقاريــر   " المخططات التنفيذيـة  من رفع مساحي أو من    سواء  "التقويم  

، أو االختبارات المعملية، كما يذكر في التقرير نتائج التحليل اإلنـشائي،            المصنـع
  .والقياسات المسجلة في تجارب التحميل، والنتيجة النهائية للتقويم

  


	الباب الأول       التصميم الإنشائي والأحمال والقوى
	فهرس الاشتراطات الإنشائية
	عام
	تراكيب الأحمال والقوى
	الأحمال الدائمة (الميتة)
	الأحمال الحية
	ضغط التربة والضغط الهيدروستاتيكى وأحمال الفيضانات
	أحمال الرياح التصميمية
	طرق حساب أحمال الرياح التصميمية
	أحمال الأمطار
	معايير التصميم المقاوم للزلازل
	التصميم الزلزالي للمباني
	المواد الإنشائية في التصميم المقاوم للزلازل
	العناصر والمكونات غير الإنشائية
	التصميم الزلزالي للمنشآت من غير المباني
	تصنيف تربة تأسيس المنشآت لأغراض التصميم الزلزالي
	ضمان الجودة في المنشآت والمباني المقاومة للزلازل
	إعادة تأهيل المنشآت والمباني القائمة لم قاومة الزلازل

	الباب الثاني التفتيش والاختبارات الإنشائية
	المجال
	التعريفات
	القبول والاعتماد في الكود
	التفتيش الخاص (غير الاعتيادي
	التفتيش والاختبارات الإضافية للمباني المصممة لمقاومة أحمال الزلازل
	التفتيش والاختبارات الإضافية للمباني المصممة لمقاومة أحمال الرياح
	القبول والاختبارات والفحوصات والاعتماد في الحالات الخاصة

	الباب الثالث التربة والأساسات
	عام
	أعمال الموقع
	مبادئ التصميم وأسسه
	تصميم القواعد المنتشرة
	تصميم حوائط الأساسات
	تصميم الحوائط الساندة
	تصميم الأساسات المركبة (المدمجة)، والأساسات، التي على شكل حصيرة
	التأسيس على تربة انتفاخية
	التأسيس على تربة انضغاطية
	التأسيس على تربة سبخِية
	التصميم لمقاومة الأحمال الترددية
	تصميم الأساسات الوتدية والدعامات
	الأوتاد المدقوقة (المغروزة
	الأوتاد من الخرسانة المصبوبة في الموقع
	أساسات الدعائم
	عزل الرطوبة والعزل المائي

	الباب الرابع المنشآت الخرسانية
	عام
	التعريفات
	المواصفات القياسية للاختبارات والمواد
	اشتراطات الديمومة
	جودة الخرسانة وطرق الخلط والصب
	قوالب الصب والمواسير المدفونة وفواصل التشييد
	تفاصيل حديد التسليح
	الاعتبارات العامة للتحليل والتصميم
	المقاومة والتشغيل
	عزوم الانحناء والأحمال المحورية
	مقاومة القص والإلتواء
	طول الامتداد والوصلات التراكبية لحديد التسليح
	البلاطات ذات التسليح في الإتجاهين
	الجدران
	القواعد
	الخرسانة سابقة الصب
	الأعضاء الخرسانية المركبة المعرضة للإنحناء
	الخرسانة سابقة الإجهاد
	الصدفيات وأعضاء الألواح المطواة
	تقويم مقاومة المنشآت القائمة
	اشتراطات خاصة بالتصميم الزلزالي
	الخرسانة الإنشائية غير المسلحة

	الباب الخامس المنشآت الطوبية
	المجال
	أسس التصميم
	التعريفات
	مواد البناء بالطوب
	التشييد
	ضمان الجودة
	التصميم المقاوم للزلازل
	تصميم المنشآت الطوبية بطريقة إجهادات التشغيل
	تصميم المنشآت الطوبية بطريقة المقاومة القصوى
	تصميم المنشآت الطوبية بالطريقة التجريبية
	التشييد بالطوب الطيني
	التشييد بالطوب والطابوق الزجاجي
	المواقد والمداخن وغرف التسخين
	الجدران ذات الواجهة القشرية

	الباب السادس المنشآت الفولاذية
	المجال
	أنظمة التشييد
	المواد
	أسس التصميم
	استقرار الإطارات
	التصميم لتحقيق المقاومة
	التصميم لتحقيق صلاحية الاستخدام
	الجسور الصفائحية
	العناصر المركَّبة
	الوصلات والمشابك
	الأجنحة والأعصاب المعرضة لقوى مركَّزة
	تجمع المياه
	التصنيع
	التشييد
	ضبط الجودة
	تقويم المنشآت القائمة




