
)الصلب ( حدید التسلیح 



مقدمة

١٩بدأ استعمال حدید التسلیح مع الخرسانة نھایة القرن الـــــ 
 ً وھي فكرة جدیدة ذات اصول قدیمة؛ فقد استعمل سابقا

!الطین المسلح بالقش







نقل حدید التسلیح



استالم حدید التسلیح في الموقع
عینات  ٦یتم التأكد عادة من مطابقة الحدید للمواصفات بأخذ 

من كل نوع او قطر السیاخ الحدید وتجرى علیھا فحوصــات 
.مخبریة



تخزین حدید التسلیح
یراعى عند تحزین الحدید عدم تسرب الماء والرطوبة 

:ِالیھ او تعرضھ لزیوت او اوساخ لذا

.ال تخزن الحدید على التربة مباشرة او على الركام ١.

ً او الواحاً خشبیة اسفل اسیاخ الحدید ٢. .ضع عازال

.ال تجعل الحدید عرضة لماء المطر او ماء العمل ٣.





اصناف حدید التسلیح

حد الخضوع او السیالن لھ ال ) سھل الثني: (الحدید المطاوع ١.
.سم مربع/كغم٢٤٠٠یتجاوز 

.سم مربع/ كغم ٤٢٠٠-٣٥٠٠: الحدید مبزر السطح ٢.

.لحظة تصبح عندھا مقاومة الحدید ثابتة رغم انھ مستمر في الحركة والتشوه: حد الخضوع او السیالن

 ً :حسب المقاومة: اوال



 ً :حسب اتجاه التسلیح: ثانیا

وھو قضبان التسلیح الممتدة مع طول : الحدید الطولــي ١.
.العنصر االنشائي

  .وھو ما یعرف باالساور او الكانات: الحدید العرضي ٢.

حدید في مناطق خاصة من السقف یأتي : الحدید المكسوح ٣.
 ً .شرحھ ال حقا



 ً :حسب القطر: ثالثا

:یعرف الحدید بقطره وتتوفر في االسواق المحلیة االقطار التالیة
) (ø 6ملم     ٦قطر  ١.

) (ø 6ملم    ٨قطر  ٢.

) (ø 6ملم  ١٠قطر  ٣.

) (ø 6ملم   ١٢قطر  ٤.

) (ø 6ملم   ١٤قطر  ٥.

) (ø 6ملم     ٦قطر  ٦.

) (ø 6ملم  ١٨قطر  ٧.

وھكذا)   (ø 6ملم   ٢٠قطر  ٨.



 ً :حسب شكل التسلیح: رابعا

یتخذ التسلیح شكل العنصر المسلح وعادة یكون احد االشكال 
:التالیة

المربع ١.

المستطیل  ٢.

المستدیر٣.



 ً حسب مكان االستخدام: خامسا
:حدید تسلیح القواعد. ١









):عرقات الربط ( حدید تسلیح الجسور االرضیة . ٢



:حدید تسلیح االرضیات. ٣



:حدید تسلیح االعمدة . ٤











:حدید تسلیح الجسور العلویة. ٥



:  حدید تسلیح االسقف. ٦

االعصاب، الطبقة العلویة،( اسقف الربس . أ

)شبكة مسلحة ( اسقف البالطة . ب





:حدید تسلیح االدراج. ٧



حدید تسلیح الجدران. ٨

:وجدران القص 





:حدید تسلیح الجدران االستنادیة. ٩



:التسلیح حول الفتحات. أ

تفاصیل التسلیح. ١٠





المسافة بین اسیاخ حدید التسلیح. ج

تترك فسحة كافیة بین اسیاخ التسلیح الطولي والعرضي وتختلف 
: حسب

..أھو جسر ام عمود ام سقف ام جدار : نوع العنصر١.

.قطر الحدید المستخدم ٢.

فالمسافة بین السیخ واآلخر ال تقل عن اكبر حبة ركامحجم حبیبات الركام؛  ٣.







الحفاظ على استقامة الحدید. د



اعداد وتجھیز حدید التسلیح

یلزم العداد حدید التسلیح بالشكل المطلوب مجموعة من 
:االدوات المساعدة مثل

:ملزمة ثني الحدید ١.

الیدویة المتحركة والثابتة: مقصات الحدید ٢.

:اسالك تربیط الحدید ٣.





تربیط الحدید الطولــــي 
والعرضي معاً باالسالك



التربیط المیكانیكي



ما الھدف من تسلیح الباطون؟

ً في تحمل  الباطون یتحمل قوى الضغط فقط، وھو ضعیف جدا
ضعفاً لذا یستعمل الحدید  ١٥قوى الشد بنسبة تصل الى 

:النھ

.یعطي مقاومة افضل للخرسانة خاصة عند تعرضھا للشدّ  ١.

.یقلل من تشققات الخرسانة ٢.

... بعد كل ما تم عرضھ 



این تتعرض الخرسانة للشد واین تتعرض للضغط؟

یوضع حدید التسلیح في االماكن المعرضة للشد من العناصر 
:االنشائیة

:القواعد ١.

)االرضیة والعلویة : ( الجسور. ٢

  





طالما ان االعمدة تتعرض الحمال الضغط، والخرسانة 
!ممتازة في مقاومة الضغط، فلم نقوم بتسلیح االعمدة؟

:لمنع انبعاج االعمدة١.

):قوى الدوران (لتقلیل العزوم  ٢.

:لمقاومة القوى االفقیة القاصة ٣.

.لمقاومة قوى الزالزل ٤.



Mو عزم االنحناء   Vو قوى القص  Nالمناطق الحرجة و أثر كل من القوى العمودیة  



أخطاء وعیوب... فشل حدید التسلیح 
ازدحام الحدید خاصة عند نقطة التقاء الجسور باالعمدة؛١.

یمنع تعبئة كامل الحیز بالباطون فتعشش الخرسانة



زیادة حدید التسلیح الطولي لالعمدة والجسور یقلل . ٢
.ممطولیتھا؛ وبالتالي تضعف مقاومتھا للھزات االرضیة



:صدأ وتآكل حدید التسلیح. ٣



:الخرق



حمایة حدید التسلیح

وھي المسافة بین السطح الخارجي : Coverطبقة حمایة الحدید  ١.
وتختلف سماكة ھذا . للعنصر االنشائي قبل قصارتھ واسیاخ تسلیحھ

ً بین :  الغطاء من عنصر آلخر وتتراوح كما ھو دارج محلیا

سم ٧: القواعد •

سم  ٣–٢٫٥: االعمدة والجسور •

سم ٥: االسقف من االعلى •

:مغلفات الحمایة مثل روالت الزفتة ومواد الطالء. ٢





  .من الصدأ والتآكل . ١

.من الرطوبة ومؤثرات التربة. ٢

.من العوامل الجویة. ٣

.من المواد الكیماویة والغازات. ٤

.من الحریق. ٥

مم نحمي حدید التسلیح؟















ما ھو الحل للحمایة من 
ھذه المشاكل؟





نسب حدید التسلیح 



حساب كمیات حدید التسلیح



وجھة نظر الزالزل في حدید التسلیح



 ً   Pmaxاذا استعمل الحد االعلى لمعامل حدید التســــلیح :  ثانیا
من ) الكانات أو االساور ( یشترط زیادة حدید التسلیح العرضي 

:خالل

ملم  ١٠ملم نستعمل  ٨اما زیادة مساحة مقطع الكانة بدل قطر ١.
ً او  .ملم ١٢مثال

.او تضغیر المسافة بین الكانة واالخرى ٢.

.٣  ً .او كالھما معا







تفاصیل المسافة بین الكانات 
في األعمدة و تشریك 

القضبان في الحدید الطولي







العقد / أھمیة المفاصل 
في األعمدة الخارجیة



العقد / أھمیة المفاصل 
في األعمدة الخارجیة





استعماالت اخرى للحدید

:المشآت المعدنیة. ١





:االثاث. ٢



:االبراج. ٣



:وسائط النقل. ٤



“وأنزلنا الحدیَد فیِھ بأٌس شدید ومنافُع للناس”
صدق هللا العظیم


