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اختراق العمود للتُربة نتيجة ترُكز 

اإلجهادات على مساحة مقطع العمود فقط

:ُمقدمة عن األساسات *
وجود الحمل الكبير يجعل مع بعد تصميم األعمدة و تحديد تسليحها و أبعادها ال يُمكن تنفيذ هذه األعمدة لترتكز على التُربة ُمباشرة ألن قطاع العمود يُكون صغير -

له تُراإلجهادات الواقعة على التُربة من حمل العمود كبيرة طبقًا للُمعادلة                                مما يُعّرض العمود الختراق ال لذا, بة لعدم قُدرة التُربة على تحمُّ

و ُهنا ظهرت فكرة القواعد, اظهرت فكرة توزيع الحمل على مساحة أكبر و بالتالي يقل اإلجهاد الواقع على التُربة و بالتالي يُصبح ارتكاز العمود على التُربة آمنــً 

ون في الحدوديكو ذلك بوضع مساحة ُمسلحة أسف قطاع العمود بمساحة أكبر من مساحة العمود لتجعل الحمل يتوّزع على مساحة أكبر و بالتالي عند حودث هبوط

.المسموح بها 

عدم حدوث اختراق للتُربة نتيجة توزيع 

حمل العمود على مساحة أكبر 

Force = Stress*Area

Foundation:
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:أنواع األساسات  *
:تنقسم األساسات إلى نوعين رئيسيين -

1- Shallow Foundations ( األساسات السطحية )  :

2- Deep Foundations  ( األساسات العميقة) :

لذلك يتم استخداُمه دائًما وال نلجأ إلى األساسات العميقة إال في حالة استحالة استخدام األساسات السطحية, و هو النظام األفضل إنشائيًا و من حيث التكلفة أيًضا * 

ل جيدة                                 تست ل األحمال الواقعة عليها طيو يتم استخدام األساسات السطحية إذا كانت التربة القريبة من سطح األرض لها قُدرة تحمُّ ع تحمُّ

.ح به سموكما يجب أال تتواجد طبقات من التُربة قريبة من منسوب التأسيس لها انضغاط عالي حتى ال يزيد الهبوط الحادث                   عن الم

High Bearing Capacity

Settlement

ويّة من التُربة تستطيع ت قو هو النظام البديل في حالة عدم القُدرة على استخدام األساسات السطحية و ذلك في حالة ما إن كانت األحمال كبيرة مع عدم توافُر طبقا* 

ل هذه األحمال لذلك يتم في هذه الحالة استخدام هذا النوع من األساسات و الذي يعتمد على إيصال الحمل إلى طبقات عميقة من التُر ل هذه األحمالبة تحمُّ تستطيع تحمُّ
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:تتعدد أنواع األساسات السطحية حسب األستخدام إلى ** 

)                                 ( .قواعد ُمنفصلة -1

)                          ( .قواعد شريطيّة -2

)                                      ( .قواعد ُمشتركة -3

)                                      ( .الشدادات  -4

)                               ( .اللبشة الُمسلحة -5

Isolated Footings

Strip Footings

Combined Footings

Strap Beam Footing 

Raft Foundation
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سئولة عن نقل حمل العمود و توزيع المتتكون القاعدة من ُجزئين رئيسيين ُهما قاعدة من الخرسانة الُمسلحة                                                         و هي -

. أّما الُجزء األخر فهو قاعدة من الخرسانة العادية                                             , حملُه على التُربة على مساحة أكبر 

 الهدف الرئيسي من وضع القاعدة العادية                                             هو أن يستوي السطح قبل وضع القاعدة*

 الُمسلحة و تعمل كفرشة نظافة أسفل القاعدة الُمسلحة كما أنها تعمل على توزيع الحمل على مساحة أوسع من التُربة 

 ( .سم 20في حالة ُسمك القاعدة العادية أكبر من ) وبالتالي تقل اإلجهادات الواقعة على التُربة 



Isolated Footings -القواعد الُمنفصلة : 

Reinforced Concrete Footing

Plain Concrete Footing

C
o

lu
m

n

Plain Concrete Footing
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 .. سنبدأ بحساب أبعاد القاعدتين الُمسلحة و العادية * 

Dimensions of Isolated Footings -أبعاد القواعد الُمنفصلة : 

t R.C

t P.C

تكون أبعاد القاعدة العادية                أكبر من أبعاد القاعدة الُمسلحة بمسافة تُسمى رفرفة القاعدة العادية و عادة *

. ما تتراوح هذه المسافة ما بين              إلى       

B R.C L R.C

t P.C 0.5 t P.C



RFT Of  Isolated Footing :

حيث يتم وضع تسليح في االتجاهين و ذلك باستثناء حالة وصول ُسمك, يكون التسليح في القواعد عبارة عن شبكة ُسفلية *

.متر فإنه يتم وضع شبكة علوية لتقليل االنكماش 1القاعدة الُمسلحة إلى 

.يتم حساب التسليح مثل البالطات حيث يتم رّص عدد األسياخ في المتر الواحد *

.أقل تسليح للقاعدة الُمسلحة في أيًّا من االتجاهين                 *

.أسياخ 5أقل عدد لألسياخ في المتر الواحد هو *

.أسياخ 10أكبر عدد لألسياخ في المتر الواحد هو *

:طريقة حساب التسليح في االتجاهين -

و إذا كان العزم في االتجاهين ُمختلف يكون العزم في , يتم أخذ القيمة األكبر بينُهما و إيجاد التسليح المطلوب في المتر 

.و في هذه الحالة سيتم حساب التسليح لكل اتجاه على حدى , االتجاه األفقي له تسليح ُمختلف عن التسليح في االتجاه الرأسي 

5    12/m` 

=
S Min

A 1.5 * d =  …. mm /m`
2

=                   = …. mm / m`
S Req

A MU.L * 10

Fy * d * j 

6
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Shop Drawing of  the Isolated Footing: 8

باإلضافة إلى مسقط أفقي مرسوم ,  يتم إعطاء جدول لتسليح القواعد الُمنفصلة                             و يُمكن أيًضا إعطاء تفصيلة لتسليح القاعدة كما هو موضح* 

. به القواعد في أماكنها مع توضيح النموذج الُمستخدم لُكل قاعدة

Isolated Footing



How to read Design Foundation Tables : 9
A- First Table Method :

لة كما تم وضع تفصي, يتم إعطاء جدول للنماذج الُمختلفة للقواعد و توضيح أبعاد الخرسانة العادية و ابعاد الخرسانة الُمسلحة و تسليح القاعدة

للتسليح لمعرفة موقع ُكل سيخ و معرفة األسياخ اإلضافية الغير موّضحة بالجدول



How to Draw the Shop Drawing of  Isolated Footings:
10

.يتم عمل                 واحدة للخرسانة العادية بُسمك خفيف و أخرى بُسمك أكبر للخرسانة الُمسلحة-1

.نقوم بإنشاء           لرسم أسياخ التسليح-2

.نقوم بإنشاء          لرسم قطاعات األعمدة-3

.نقوم بإنشاء           لرسم التهشير في األعمدة-4

.          المحاورنقوم بإنشاء           لرسم -5

2 Layers
Layer
Layer

Layer
Layer



Layer

.حيث كل طبقة يكون لها خواص ُمحددة , هو أمر لتحديد الطبقة أو الطبقات التي نرسم بها * 

.للدخول إلى قائمة الطبقات نضغط على      ثُم نختار منها            -1

.تظهر لنا القائمة التالية موّضح بها كل الطبقات الموجودة -2

.إلضافة طبقة جديدة نضغط على                    ثم نقوم بتغيير خواص الطبقة حسب المطلوب-3

.  الصورة موّضح عليها الخواص التي يُمكن تغييرها بالنسبة للطبقة -4

1

2

3

4

New layer

LALayer

لتغيير 

لون 

الطبقة

لتغيير

نوع 

الطبقة 

لتغيير 

ُسمك 

الطبقة

لتشغيل أو إغالق 

الطبقة

لتجميد 

الطبقة و جعلها 

غير موجودة 

باالختيارات

لجعل الطبقة 

مغلقة أي عند 

رسم أي 

عنصر بها ال 

.يمكن مسحه 
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How to Draw the Shop Drawing of  Isolated Footing: 12

األولى هي رسم األبعاد الخرسانية للقاعدة , لبدء رسم الشوب دروينج ألي قاعدة يتم ذلك على مرحلتين* 

.باإلضافة إلى مسقط أفقي         , في المسقط الرأسي                   ElevationPlan

*Steps to Draw Concrete dimension of  Plan of  Isolated Footing:

.يتم رسم حدود أبعاد القاعدة العادية و وضعها على الـ           الخاصة بها-1

.يتم رسم حدود أبعاد القاعدة الُمسلحة و وضعها على الـ           الخاصة بها-2

.يتم رسم حدود أبعاد العمود و وضعها على الـ            الخاصة بها-3

.يتم توضيع تهشير العمود على الـ            الخاصة بها-4

. يتم وضع المحاور في الـ          الخاصة بها لتحديد موقع القاعدة-5

Layer

Layer

Layer

Layer

Layer



How to Draw the Shop Drawing of  Isolated Footing: 13

األولى هي رسم األبعاد الخرسانية للقاعدة , لبدء رسم الشوب دروينج ألي قاعدة يتم ذلك على مرحلتين* 

.باإلضافة إلى مسقط أفقي         , في المسقط الرأسي                   ElevationPlan

*Steps to Draw Concrete dimension of  Elevation of  Isolated Footing:

و اعتماداً على, يتم إسقاط خطوط عمل              لحدود القواعد العادية و الُمسلحة و أبعاد العمود-1

, الُسمك الُمعطى لُكاًل من القاعدتين العادية و الُمسلحة يتم رسم القاعدة كما هو موضح

.يتم وضع فاصل صّب                            عند المنسوب الفاصل بين القاعدة الُمسلحة و العمود-2

. يتم وضع مستوى السطح العلوي للقاعدة الُمسلحة-3

Xlines

Construction Joint



Line

.هو اختيار لرسم خط عن طريق تحديد نُقطة بداية و نُقطة نهاية * 

.يتم كتابة حرف     فيظهر اختيار           -1

.يطلُب تحديد نُقطة بداية الخط فنضغط على المكان الُمراد بداية الخط عنده                           -2

يطلب بعد ذلك تحديد مكان نهاية الخط                          و من الُممكن كتابة المسافة المطلوبة-3

.للخط فيتم بذلك تحديد مكان نهاية الخط 

من الُممكن جعل الخط المرسوم رأسيًا أو أفقيًا فقط بدون أي ميول و ذلك عن طريق تفعيل الخيــــار -4

و ذلك بالضغط على      فيظهر في شريط األوامر أنه قد تم تشغيله فيجعل الخطوط , الُمسمى بـ         

.التي سيتم رسمها رأسية و أفقية فقط 

Specify next point

Specify first point

1

2

3

4

LLINE

OrthF8

14



Polyline

.هو أمر لرسم شكل يتمثّل كوحدة واحدة و ليس مجموعة من الخطوط * 

.يتم كتابة      و يتم اختيار األمر           -1

.يتم تحديد نُقطة البداية                                -2

.يتم رسم الشكل  بمجموعة من الخطوط مثاًل و ليُكن شكل ُخماسي -3

عند الضغط على أي ضلع من أضالع الشكل نجد أنه يُشير إلى الشكل ُكله و ليس الضلع المضغوط عليه-4

.و بالتالي يعمل الشكل ُهنا كعُنصر واحد 

فعندما نضغـــط على أي ضلع نجــد, إذا تم رسم نفس الشكل و لكن بمجموعة من الخطوط بأمــر         -5

.أنه يُشير لهذا الضلع فقط و ليس للشكل ُكله 

1

2

3

4

PL

5

PLINE
Specify start point

LINE

15



Shop Drawing of  the Foundation: 16
Development Length of the Bars Ld:

نوع التسليح الخرسانةرتبة

N/mm2Fy 240 N/mm2 Fy 350 or 400 N/mm2

Compression Tension Compression Tension

35 38 40 60 20

35 36 40 55 25

35 35 40 50 30

35 35 40 45 35

35 35 40 42 40

35 35 40 40 >45

القوة الُمعرض لها هي نوعيجب أن تمتد أسياخ التسليخ من جانبي أي قطاع مسافة طول ُمناسبة تُسمى طول التماُسك                                    يتناسب مع 

و يُمكن , صرينعُنشد أو ضغط و بالطبع في الشد يكون الطول أكبر و ذلك لنقل القوى من العُنصر إلى العُنصر األخر دون ظهور شروخ طولية أو انفصال بين ال

حيث تكون, و كذلك اعتماًدا على ُرتبة الخرسانة الُمستخدمة و نوع التسليح, أخذ هذه القيم من الجدول ُمعتدة على عدة عوامل منها هل السيخ ُمعرض لشد أم لضغط

في حالة األسياخ األفقية الُمعرضة للشد و المصبوب أسفلها خرسانة بعُمق 1.3و يتم ضرب هذه القيم في ُمعامل , هذه الُمعامالت مضروبة في قُطر السيخ الُمستخدم

.مم أو أكثر300

Development Length



Shop Drawing of  the Foundation: 17
Splice Length of the Bars Ls:

متر و لم نصل بعض لتغطية بحر البالطة فنصل بسيخ12مثاًل إذا استخدمنا سيخ )عند اتصال األسياخ ببعضها الستكمال التسليح إذا وصل السيخ ألقصى طول له * 

يؤخذ هذا , حيث يتم عمل وصلة بين األسياخ تُسمى                       , أو إذا وصلنا بين أسياخ بقيم ُمختلفة عند أماكن ُمختلفة( أخر بوصلة مع السيخ الُمنتهي

.الطول ُمساويًا لطول التماُسك                                    الموجودة في الجدول السابق 

لذلك يُراعى أن تكون المسافة بين محاور الوصالت, يُراعى أن تكون هذه الوصالت تباُدلية أي غير موجودة في نفس المكان و ذلك ألن الوصالت تُعتبر مناطق ضعف* 

المطلوبةحةطول الوصلة و ذلك لتجنُب تركيز مناطق الضعف في نفس المنطقة بشرط أن يكون التسليح الموجود بهذا القطاع مساوية أو أكبر من ضعف المسا1.3

.من مساحة األسياخ في القطاع% 50لمقاومة عزم االنحناء بهذا القطاع و أال تزيد مساحة األسياخ الموصولة عند هذا القطاع عن 

و إن كانت غير ُمتالمسة فيجب أال تزيد , يتم عمل الوصلة بين األسياخ بأن تكون األسياخ الُمتصلة ُمتالمسة* 

.مم أو ُخمس طول الوصلة150المسافة بينها عن 

طول التماسك1.3يؤخذ طول وصلة التراكب لألسياخ في الشد في العناصر الُمعرضة لعزوم انحناء ُمساويًا لـ* 

عزم المساحــة المطلوبة لمقاومة ضعف القطــاع أصغر من الموجود بهذا كان التسليــح إذا في الشد في حالـة 

من مساحة األسياخ % 50تزيد مساحة األسياخ الموصولة عند هذا القطاع عن القطاع أو كانت بهذا االنحناء 

.القطاعفي 

.عند وصل أسياخ ذات تسليح بأقطار ُمختلفة يتم حساب طول الوصلة على أساس القُطر األكبر* 

مم بل يتم استخدام اللحام أو الوصالت 32ال يُسمح بعمل وصالت تراُكب في األسياخ التي يزيد قُطرها عن * 

.الميكانيكية

Development Length

Splice Length

Splice Length

Splice Length

Max 150mm or 0.2 LS

1.3 Splice Length



How to Draw the RFT of  Isolated Footing: 18

حيث سيتم , يتم رسم التسليح الُسفلي الرئيسي في االتجاهين في المسقطين                             -1

.بالجانب األخر و التي تليها جانبفمرة تظهر الرجل في , رسم األسياخ برجول تباُدلية للتوفير

و هي عبارة عن سيخ بقُطر, يتم وضع السيخ الرابط لألسياخ و الموجود بالتفصيلة الُمرفقة مع التصميم-2

و إذا لم يكفي سيخ طوله , حيث يتم لّف هذا السيخ حول القاعدة, مم لتربيط شبكة القاعدة مع بعضها10

.متر يتم استخدام سيخين12

قد يتم وضع تسليح أخر خالل ُعمق القاعدة على أطرافها و ذلك لُسمك القواعد الُمسلحة الكبيرة نسبيًا-3

حيث يستخدمها الُمصمم حال, يتم وضع تسليح علوي في حالة وجودها ألحد النماذج من جدول التصميم-4

. متر1زيادة ُسمك القاعدة الُمسلحة عن 

Elevation & Plan



How to Draw the Shop Drawing of  Isolated Footing: 19

األولى هي رسم األبعاد الخرسانية للقاعدة , لبدء رسم الشوب دروينج ألي قاعدة يتم ذلك على مرحلتين* 

.باإلضافة إلى مسقط أفقي         , في المسقط الرأسي                   ElevationPlan

*Steps to Draw The RFT of  Elevation of  Isolated Footing:

.يتم الرجوع إلى جدول تسليح جدول القواعد لمعرفة تسليح نموذج القاعدة و هو     -1

.متر طولي من القاعدة1مم لكل 12أسياخ بقُطر 8بالنظر إلى الجدول الموضح نجد أن تلسيح القاعدة هو تسليح ُسفلي قيمته -2

.يتضح من الجدول عدم وجود تسليح علوي للقاعدة-3

F4



How to Draw the Shop Drawing of  the footing: 20
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  the footing:

..نبدأ برّص التسليح في البالطة بالقيم الموجودة في لوحة التصميم و بالظروف الموجودة في الكود السابق توضيحها* 

و لكن في هذه الحالة سنحتاج إلى عمل حصر يدوي و يكون التركيز ُمهًما ألنه , نبدأ برسم أول لوحة للتسليح في االتجاه األفقي و الرأسي باستخدام األوتوكاد العادي*

.يتم بشكل يدويه سمن الصعب أن يكتشف البرنامج أي خطأ بمفرده خاصة و ذلك في حساب مثاًل عدد األسياخ و أقطارها و أماكن توزيعها و أطوالها و الحصر ألن

علويأو ُسفلييتم رسم األسياخ بالـ            السابق تعريفها طبقًا لمكان السيخ سواء -1

.يتم رسم األسياخ الُسفلية و يُفضل عمل جنش ألعلى لها كرمز أنه سيخ ُسفلي-2

ع خاللها السيخ -3 و يتم تحديد عدد األسياخ, )            (يتم وضع وضع المسافة التي يوزَّ

و يُضاف ( مم200)بعدد هو عبارة عن مسفة التوزيع مقسوًما على المسافة بين األسياخ 

إليها سيخ يُسمى بادئ التسليح ليكون في النهاية العدد الُكلي لألسياخ هو

و بالتالي يكون عدد األسياخ بهذا المثال هو

يتم وضع عدد األسياخ و نوع التسليح هل هو أملس أم مشرشر بوضع رمز له و قُطر -4

.السيخ و ترقيم السيخ و المسافة بين األسياخ و موقع السيخ علوي أم ُسفلي و اتجاُهه و طوله

.يتم وضع               في التقاُطع بين ُكل سيخ و مسافة رّص السيخ-5

ع على مسافة توزيع أفقية-6 .يتم تكرار ما سبق لألسياخ الرأسية على أن توزَّ

Layers

No. Of Bars = Range/Spacing + 1

2725/200 + 1 = 15 Bars

Donut
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How to Draw the Shop Drawing of  Isolated Footing: 21

األولى هي رسم األبعاد الخرسانية للقاعدة , لبدء رسم الشوب دروينج ألي قاعدة يتم ذلك على مرحلتين* 

.باإلضافة إلى مسقط أفقي         , في المسقط الرأسي                   ElevationPlan

*Steps to Draw The RFT of  Elevation of  Isolated Footing:

.يتم رسم التسليح القاعدة في االتجاهين على امتداد بحر القاعدة من الناحيتين-1

و كان هذا السيخ, يتم وضع السيخ الدائر بُمحيط القاعدة لتحزيم أسياخ القاعدة مع بعضها-2

.مم10موجوًدا بتفصيلة التصميم بقُطر 



How to Draw the RFT of  Isolated Footing: 22

يتم عمل ربط بين القاعدة و العمود المحمول عليها و ذلك بوضع تسليح العمود كتسليح خارج من -1

حيث, و يتم تحديد عدد و ترتيب هذه األسياخ من جدول األعمدة, و يُسمى هذا التسليح باألشاير, القاعدة

.يكون تسليح األعمدة هو نفسه تسليح األشاير

يتم مّد تسليح األشاير داخل القاعدة مسافة طول التماُسك     و ذلك لعمل تماُسك جيد بين القاعدة الخرساينة-2

ثُم يتم ّمد هذا التسليح من الوش العلوي للخرسانة مسافة الوصلة      و ذلك لعمل وصلة مع أسياخ, و التسليح

.العمود من الدور األول إلى الذي يليه

في بعض األحيان في حالة زيادة ُسمك القاعدة الُمسلحة يتم وضع الكانات الخارجية في المسافة الموجودة -3

.   داخل القاعدة رغم عدم وجود أهمية لها في مقاومة القّص إال أنها ستعمل على تربيط األسياخ

Ld

Ls

Ld

LS



How to read Tables of  RFT of  columns: 23

و يكون شكل جدول األعمدة كما , يجب معرفة طريقة قراءة جدول تسليح األعمدة و ذلك ألن األشاير الخارجة من القاعدة هي نفسها بعدد و أقطار أسياخ العمود* 

:هو موّضح 

ففي حالة المباني الضخمة فإن األعمدة تتغير قطاعتها بين األدوار, يتم إعطاء جدول موضح به موضع هذه األعمدة-1

فقد يكون جدول األعمدة موضح لُكل نموذج عمود على أن يكون ُكل نموذج ُمستمر خالل ُكل األدوار و ذلك, الُمختلفة

أما في حالة المباني الكبيرة يتم تقطيع األعمدة بين األدوار الُمختلفة للتوفير و ذلك , مثل المباني الصغيرة مثل الفيال

. ألن الحمل يقل تدريجيًا على األعمدة ُكلما ارتفعنا ألعلى

و بالنسبة لنموذج القاعدة الموجود , يتضح في الجدول الموضح قطاعات ُكل عمود و التسليح الرأسي الخاص به-2

.مم16سيخ بقُطر 16مم و بتسليح 600*600و هو بأبعاد , لدينا فإن العمود الُمتصل به من النموذج      

يتم تقديم قطاعات لألعمدة موضح عليها توزيع األسياخ الرأسية لُكل نموذج باإلضافة إلى تسليح الكانات ألنه غير-3

و سيتم ضوع كانتين, سيخ بقُطر20و طبقًا للنموذج الموضح سيتم استخدام تسليح األشياخ بقيمة , موّضح بالجدول

.خارجيتين فقط خالل ُعمق القاعدة لتحزيم األشاير مع بعضها

C1



How to read Tables of  RFT of  columns: 24

.يظهر في النهاية تسليح القاعدة بعد وضع األشاير بها مع وضع كانتين خارجيتين خالل ُعمق القاعدة* 



Bill of  Quantity of  the footing: 25

.وز الناتجالنبدأ في هذه الخطوة في حصر كميات التسليح المطلوبة و ذلك لحساب وزن التسليح المطلوب و ذلك لحساب تكلفة الحديد الُكلية بُناًءا على* 

.يتم حصر الكميات باستخدام برنامج الـ           أو يُحسب أوتوماتيكيًا إذا كان الرسم باستخدام برنامج                            * 

في الحصر اليدوي يتم إدخال كافّة المعلومات المطلوبة للسيخ من عدد األسياخ و طولها و شكلها * 

و تحديد طول ُكل جزء في السيخ و إعطاء رمز لُكل شكل سيخ و ذلك طبقًا للجدول الموضح من الكود

Excel

* the usage and the meaning of  Bill of  Quantity:

AutoCAD Structural Detailing
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* the usage and the meaning of  Bill of  Quantity:

Bill of  Quantity of  the Slab:



Bill of  Quantity of  the footing: 27

.نبدأ بحصر األسياخ يدويًا بملء الخانات المطلوبة باستخدام            على برنامج          * 

و ليس شرًطا, يتضح أواًل شكل األسياخ و الرمز الُمحدد لُكل سيخ* 

.أن يكون ُمطابقًا لنفس األشكال بالرمز الُمحدد لها من الكود

.يتم إدخال موقع الكمرة في                 *

.أسياخ بخواص ُمختلفة4يتم إدخال ترقيم السيخ                فلدينا * 

.يتم إدخال قُطر ُكل سيخ في خانة الـ                        *

فمثاًل السيخ , يتم إدخال عدد المواقع الُمكرر بها السيخ              * 

.العلوي عند الركائز موجود عند جانبي الكمرة أي يتواجد في موقعين

.يتم إدخال عدد األسياخ             في ُكل موقع* 

.يحسب الـ          العدد الُكلي لألسياخ                لُكل رمز* 

.يتم إدخال شكل          السيخ طبقًا لألشكال الموضحة في األعلى* 

يتم إدخال أضالع ُكل سيخ                            طبقًا لشكله * 

.الحقيقي و تسمية ُكل ضلع لُكل رمز

.يحسب في النهاية وزن الحديد المطلوب في خانة             * 

Excel

* the usage and the meaning of  Bill of  Quantity:
Sheet

Location

Bar Mark
Bar Diameter

No. Off.

No. In

ExcelTotal No.

Type

Bar Dimensions

Weight



Bill of  Quantity of  the Concrete: 28

.. حيث نقوم بإدخال أبعاد العنصر اإلنشائي و عددها فيتم حساب حجم و وزن الخرسانة المطلوبة, نبدأ األن بحصر كميات الخرسانة و ذلك باستخدام برنامج          *  Excel



How to Draw the Shop Drawing of  a footing: 29
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  a Isolated Footing using ASD:

ف على األوامر التي يُمكن من *  ..لها رسم تسليح القاعدةخاللرسم تسليح القاعدة باستخدام برنامج                                                    يتم التعرُّ AutoCAD Structural Detailing

Isolated Footingللبدء في رسم الـ                            نضغط على 

Spread Footing



How to Draw the Shop Drawing of  a footing: 30
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  a Isolated Footing using ASD:

ف على األوامر التي يُمكن من *  ..لها رسم تسليح القاعدةخاللرسم تسليح القاعدة باستخدام برنامج                                                    يتم التعرُّ AutoCAD Structural Detailing

نبدأ بإدخال أبعاد القاعدة و العمود الُمرتكز عليها و ذلك بُمطابقة 

األبعاد مع النموذج الموضح لُكل بُعد سيتم إدخالُه



How to Draw the Shop Drawing of  a footing: 31
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  a Isolated Footing using ASD:

ف على األوامر التي يُمكن من *  ..لها رسم تسليح القاعدةخاللرسم تسليح القاعدة باستخدام برنامج                                                    يتم التعرُّ AutoCAD Structural Detailing

يتم إدخال المعلومات عن الشبكة العلوية للقاعدة و هي غير موجودة 

لدينا لذلك لن نضع بها أي معلومات



How to Draw the Shop Drawing of  a footing: 32
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  a Isolated Footing using ASD:

ف على األوامر التي يُمكن من *  ..لها رسم تسليح القاعدةخاللرسم تسليح القاعدة باستخدام برنامج                                                    يتم التعرُّ AutoCAD Structural Detailing

يتم إدخال قُطر األشاير و عدد أسياخها في االتجاهين و أبعاد تلك 

اإلشارة داخل القاعدة و داخل العمود



How to Draw the Shop Drawing of  a footing: 33
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  a Isolated Footing using ASD:

ف على األوامر التي يُمكن من *  ..لها رسم تسليح القاعدةخاللرسم تسليح القاعدة باستخدام برنامج                                                    يتم التعرُّ AutoCAD Structural Detailing

يتم إدخال المعلومات على الكانات الموجودة داخل القاعدة و ليُكن 

مم داخل القاعدة300سنضع كانات للتربيط فقط ُكل 



How to Draw the Shop Drawing of  a footing: 34
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  a Isolated Footing using ASD:

ف على األوامر التي يُمكن من *  ..لها رسم تسليح القاعدةخاللرسم تسليح القاعدة باستخدام برنامج                                                    يتم التعرُّ AutoCAD Structural Detailing

تظهر القاعدة في النهاية بهذه الصورة
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.بعد تكرار الخطوات السابقة لتغطية ُكل المساحات بالتسليح تظهر البالطة بالشكل الموضح*

:جدول تسليح القاعدة* 

يُمكن إظهار جدول حصر تفصيلي بالضغط على

Detailed Table

Bill of  Quantity of  the Slab:
* the usage and the meaning of  Bill of  Quantity:
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ىيُمكن إظهار جدول ُملخص للتسليح بالضغط عل

Summary Table
يظهر جدول الحصر النهائي كما هو موضح

Bill of  Quantity of  the Slab:
* the usage and the meaning of  Bill of  Quantity:



How to Draw the Shop Drawing of  footing: 37
*Steps to Draw the RFT of  Plan & Cross Sec. of  a  footing using ASD:

...يُمكن أيًضا رسم القاعدة بتسليحها باستخدام األوامر العادية التي يُمكن بها رسم أي ُعنُصر إنشائي * 

لرسم سيخ في الـ            

نضغط على                         

ع و نستفيد بها في رسم األسياخ العلوية فوق الركائز و التي تُوض

بطول ُمعين كأن تمتد داخل البحر مسافة ُمعينة

Reinforcement Elevation

Elevation
من خالل هذا االختيار يُمكن رسم سيخ ُمستقيم و يتم تحديد نوع 

ه التسليح و قُطر السيخ الُمستخدم و الغطاء الخرساني المطلوب وضع

رىمن القطاع الخرساني و هل يُرسم السيخ بين نُقطتين أم بطريقة أخ
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ف على األوامر التي يُمكن من *  ..لها رسم تسليح البالطةخاللرسم تسليح البالطة باستخدام برنامج                                                    يتم التعرُّ AutoCAD Structural Detailing

لسيخ لرسم سيخ يمتد تلقائيًا من اليسار و اليمين مسافة ُمعينة كمسافة وصلة ل

مثاًل داخل ُعنُصر ُمعين

يُمكن رسم سيخ بأي شكل مثل األشكال الموجودة بالكود و ذلك بتغيير 

الـ                        بأي شكل نُريد رسمه

ايُمكن رسم أسياخ بهذان الشكالن و التحكُّم في زاوية ميل القطاعات مع بعضه

Shape Code يُمكن رسم سيخ بأي شكل برسم السيخ بمعلومية مجموعة نقاط لرسم أي سيخ

How to Draw the Shop Drawing of  footing:
*Steps to Draw the RFT of  Plan & Cross Sec. of  a  footing using ASD:
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..و يكون ذلك مثل األسياخ العلوية الموجودة فوق الركائز ألنها بطول ُمعين, لرسم تسليح بطول ُمعين مع تحديد عدد األسياخ بُناًءا على الطول الذي يتكرر فيه السيخ* 

بعد رسم السيخ نبدأ بوضع التفاصيل الخاصة بوصفه مثل عدد األسياخ و المسافة 

بينها و موقع السيخ 

يتم تحديد نُقطة بداية السيخ يتم تحديد طول السيخ أو نُقطة نهايته

يظهر السيخ بعد رسمه بكامل التفاصيل التي تم تحديدها

How to Draw the Shop Drawing of  footing:
*Steps to Draw the RFT of  Plan & Cross Sec. of  a  footing using ASD:
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ويُستخدم ذلك األمر في التسليح الذي يُغطي مساحة ُمعينة, فيتم ذلك بأمر يُسمى                                  , لرسم تسليح البالطة على أن يُغطي مساحة ُمعينة* 

.بالكامل مثل التسليح الُسفلي في البالطة

Surface Distribution

يتم تحديد المساحة المطلوب رسم 

متر16*7التسليح بها و لتُكن 
Surface Reinforcement-Bars يتم اختيار فإن كانت المساحة , يتم اختيار طريقة تحديد المساحة

Select مساحة ُمحددة نضغط

How to Draw the Shop Drawing of  footing:
*Steps to Draw the RFT of  Plan & Cross Sec. of  a  footing using ASD:
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ويُستخدم ذلك األمر في التسليح الذي يُغطي مساحة ُمعينة, فيتم ذلك بأمر يُسمى                                  , لرسم تسليح البالطة على أن يُغطي مساحة ُمعينة* 

.بالكامل مثل التسليح الُسفلي في البالطة

Surface Distribution

يطلُب تحديد المساحة التي سيتم 

Select object تسليحها

تظهر هذه القائمة في حالة الرغبة في تحديد فراغ 

و في هذه , داخل البالطة حتى ال يتم رّص تسليح بها

البالطة ال توجد فراغات

ينُهما يتم تحديد النُقطتان اللتان سيتم توزيع األسياخ ب

2 Points  فنختار اختيار

How to Draw the Shop Drawing of  footing:
*Steps to Draw the RFT of  Plan & Cross Sec. of  a  footing using ASD:
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ويُستخدم ذلك األمر في التسليح الذي يُغطي مساحة ُمعينة, فيتم ذلك بأمر يُسمى                                  , لرسم تسليح البالطة على أن يُغطي مساحة ُمعينة* 

.بالكامل مثل التسليح الُسفلي في البالطة

Surface Distribution

إذا كانت األسياخ ستُرسم أفقية سيكون التوزيع

رأسي أو إن كانت األسياخ ستُرسم رأسية سيكون

التالي و ليُكن سنرسم سيخ أفقي و ب, التوزيع أفقيًا

مسافة التوزيع رأسية

Zoneيُمكن تسقيم التسليح إلى أكثر من

Enter و ليُكن التسليح في مسافة توزيع واحدة فنضغط

How to Draw the Shop Drawing of  footing:
*Steps to Draw the RFT of  Plan & Cross Sec. of  a  footing using ASD:
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ويُستخدم ذلك األمر في التسليح الذي يُغطي مساحة ُمعينة, فيتم ذلك بأمر يُسمى                                  , لرسم تسليح البالطة على أن يُغطي مساحة ُمعينة* 

.بالكامل مثل التسليح الُسفلي في البالطة

Surface Distribution

تظهر هذه القائمة و نختار منها نوع التسليح و 

قُطر السيخ و الغطاء الخرساني و أقصى طول 

للسيخ

يتم تحديد شكل األسياخ في البالطة لو كانت 

ع و ليُكن سنض, األسياخ برجل أو أسياخ ُمستقيمة

السيخ ُمستقيم

How to Draw the Shop Drawing of  footing:
*Steps to Draw the RFT of  Plan & Cross Sec. of  a  footing using ASD:
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ويُستخدم ذلك األمر في التسليح الذي يُغطي مساحة ُمعينة, فيتم ذلك بأمر يُسمى                                  , لرسم تسليح البالطة على أن يُغطي مساحة ُمعينة* 

.بالكامل مثل التسليح الُسفلي في البالطة
Surface Distribution

,يتم تحديد شكل السيخ عندما يقف عند أي فتحة

هل سيقف السيخ برجل أو بدون 

يتم تحديد المسافة بين األسياخ و عدد المسافات 

البينية و المسافة الباقية من الطرفين لتحقيق 

الغطاء الخرساني و لمعرفة أول نُقطة يتم رّص 

األسياخ منها

How to Draw the Shop Drawing of  footing:
*Steps to Draw the RFT of  Plan & Cross Sec. of  a  footing using ASD:
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ويُستخدم ذلك األمر في التسليح الذي يُغطي مساحة ُمعينة, فيتم ذلك بأمر يُسمى                                  , لرسم تسليح البالطة على أن يُغطي مساحة ُمعينة* 

.بالكامل مثل التسليح الُسفلي في البالطة

Surface Distribution

يتم تحديد طول الوصالت بين األسياخ إذا زادت 

متر باإلضافة إلى المسافة بين الوصالت 12عن 

من طول الوصلة0.3التباُدلية و التي تُساوي 

يتم تفعيل هذا االختيار إذا كانت األسياخ 

فيُمكن أن يتم وضع, المرصوصة بأطوال ُمتغيرة

ن عدد من األسياخ بطول و بالتالي يكون التغيير بي

أطوال األسياخ أقل

How to Draw the Shop Drawing of  Slab:
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  a Paneled Beam/Grid Slab using ASD:
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:يُمكن باستخدام األوامر السابقة رسم القاعدة لتظهر كما هو موضح * 

How to Draw the Shop Drawing of  Slab:
*Steps to Draw the RFT of  Plan of  a Paneled Beam/Grid Slab using ASD:



47

.بعد تكرار الخطوات السابقة لتغطية ُكل المساحات بالتسليح تظهر البالطة بالشكل الموضح*

:جدول تسليح القاعدة* 

يُمكن إظهار جدول حصر تفصيلي بالضغط على

Detailed Table

Bill of  Quantity of  the footing:
* the usage and the meaning of  Bill of  Quantity:
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ىيُمكن إظهار جدول ُملخص للتسليح بالضغط عل

Summary Table
يظهر جدول الحصر النهائي كما هو موضح

Bill of  Quantity of  the footing:
* the usage and the meaning of  Bill of  Quantity:


