
  المسلحة او اللبشة قبل حفر الخازوق بیتم حفر الموقع بالكامل لمنسوب یتحدد من منسوب القواعد
متر من منسوب الحفر للقواعد   سم الى٨٠ویكون منسوب حفر الموقع بالكامل اعلى بحوالى من 

 والسبب فى ذلك
استكمال الحفر حول الخوازیق المصبوبة لیظھر جزء من  انھ بعد االنتھاء من صب الخوازیق یتم

یتم تكسیر ھذا الجزء لنستخدم حدید الخازوق كأشایر ربط  سم الى متر٨٠الخازوق بارتفاع من 
  اللبشة تدخل بالقاعدة المسلحة او

  ةالصور المرفق

   
بدایة حفر الخازوق  سنتكلم بشرح مفصل لتحدید منسوب المرحلة االولى للحفر وھى التى سیتم علیھا

لمنسوب اسفل القواعد او اللبشة  وكذلك المرحلة الثانیة للحفر وھى تتم بعد صب الخوازیق للوصول
 وللتوضیح اكتر سنشرح مثال عملى باالرقام

 
  نفترض ان منسوب ارض المشروع بعد التسویھ صفر -1
  سم٥٠ -منسوب سطح اللبشة او القواعد المسلحة  من الرسومات االنشائیة موجود ان -2
   سم١٠٠سمك اللبشة او القاعدة  -3
  سم٨٠ مم اى طول أشایر الخازوق ١٦الحدید المستعمل للخازوق  -4
  سم١٠یجب دخول الخازوق باللبشة او القاعدة  طبقا للكود -5
   سم١٠طبقة النظافة  -6

  المعلومات من ھذه
  ٦٠ - سم عمق من ارض المشروع أى  60 نجد ان منسوب المرحلة االولى للحفر ھو
 ١٦٠ -من ارض المشروع أى  سم عمق ١٦٠الخوازیق  ومنسوب المرحلة الثانیة للحفر بعد صب

  سم
   سم١٤٠ -  سم جزء الخازوق للتراكب ٨٠الخازوق بعد تكسیر  ومنسوب وش

  المرفق كما ھو موضح بالرسم
 

  وھو انھ ھناك طول فعال للخازوق وھو الذى تم تصمیمھ ملحوظة مھمة جدا جدا
 سم ٨٠شایر وھى ال الطول الفعال مضاف الیة طول التراكب او اال وطول كلى للخازوق عبارة عن
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 ھذا فى مثالنا
 

 شرح مواضیع اخرى

  ةالصور المرفق

   
 

كما بالصورة  ھذا ھو شكل الموقع تم حفره بالكامل بمنسوب اعلى من منسوب القواعد بحوالى متر
 االولى

 الثانیة ویالحظ عمل منزل او رامب لنزول المعدات كما بالصورة

  الموقع رخوة او روبة اى ضعیفة عند ھذا المنسوب واذا كانت ارضیة
من الدقشوم االبیض لتثبیت التربة وتمكین المعدات من العمل   سم٢٠یتم فرش طبقة احالل بسمك 

  بالموقع دون ان تغرز
  
  
  
  
  
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 

  
  

 تابع الموضوع باالسفل
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طریق جھاز  قبل مرحلة حفر الخازوق تسبقة مرحلة توقیع وتحدید اماكن الخوازیق بالموقع عن
  التوتال استیشن

total station  
 سم وتغطیتھ بمونة االسمنت لحمایتھ ٣٠حدید بطول حوالى  ویتم تحدید مكان كل خازوق بدق سیخ

 سم لحمایتة ٢٠یكون ھذا السیخ اسفل ارض الموقع بمسافة التقل عن  وسھولة االرشاد عنھ على ان
بالموقع ویدفن مع كل سیخ ورقة بھا بیانات الخازوق من ابعاد وتسلیح تحفظ  من حركة المعدات

  بالستیك داخل كیس
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بعدھا یبدأ حفر  . ویبدأ الحفر بعمل تسامت سن بریمة الحفر مع السیخ المحدد لمكان الخازوق
االستشارى وذلك طبقا   حتى تصل البریمة لمنسوب الحفر الذى حدده مصمم المشروع اوالخازوق

 متر وقد ٢٥متر الى  8 للجسة التى تحدد المنسوب الصالح للتأسیس ویتراوح عمق الحفر من
 یتجاوز ذلك

أى . تصب بریمة الحفر الخرسانة وھى صاعدة  ویتم صب الخازوق بمجرد االنتھاء من الحفر حیث
خروج البریمة لسطح االرض وتأخد ھذة العملیة حوالى  لحفر ثم الصب یتم فى مرحلة واحدة قبلان ا
 [ حفر وصب[  دقیقة فقط ٢٠
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 :اثناء حفر الخازوق یجب مراعاة االتى
واذا حدث والحظت بالنظر میل . النھا قد تمیل اثناء العمل  یجب التأكد من رأسیة بریمة الحفر *

مرة أخرى ویحدث ذلك عن طریق میزان مثبت داخل كابینة ماكینة  البریمة یجب ضبط رأسیتھا
بالتدیولیت وفى ھذه الحالھ یجب استعمال التدیولیت فى نقطتین مختلفتین  الحفر أو باالستعانة

 بالصورة متعامدتین كما
 
 أقل من مكعب الخازوق یجب تقدیر كمیة تكعیب الخرسانة المصبوبة للخازوق وھل ھى أزید ام *

الخرسانة عن طریق خرطوم واصل من  ویتم ذلك بمعرفة مكعب الضخة الواحدة حیث انھ یتم ضخ
الضخة الواحدة بأن نأتى بمعیار معروف  اكینة ضخ الخرسانة الى البریمة ویتم حساب مكعبم

تملء ھذه الصفیحة وبقسمة مكعب الصفیحة على  حجمھ كصفیحة میاه مثال ونعد عدد الضخات التى
ذلك نستطیع بمعرفة عدد الضخات او الدفعات  عدد الضخات نحسب مكعب الضخة الواحدة ومن

وضخة الخرسانة لھا صوت مسموع او بوضع القدم على  . ة التى استھلكھا الخازوقكمیة الخرسان
  خرطوم الخرسانة

انھ لم یحدث اختناق للخاذوق اثناء صبھ وبالتالى حدث فصل فى خرسانة الخازوق  ھذا حتى نتأكد
 بینھا الطمى وھذا شىء خطیر ودخل

ویف بالتربة وھذا ال یعتبر خطر ولكن تجا او ان الخازوق أستھلك خرسانة زیادة لوجود عیون او
 یجب معرفتھ

 
ونعرف ذلك بمعرفة طول البریمة ومعروف . وصلت للمنسوب المطلوب  یجب التأكد ان البریمة *

عدد من المواسیر یتم ربطھم معا كل ماسورة او وصلة لھا طول معین فى  ان البریمة عبارة عن
   متر٦حدود 

 البریمة  ھذه الوصالت یمكن معرفة العمق التى وصلت الیھوبمعرفة طول البریمة المكونھ من
 متر ١٨ متر اى ٦ وصالت فى ٣ متر وطول البریمة ١٥فمثال لو كان طول الخازوق 

البریمة   متر فیكون عمق٣اذن یجب ان تنزل البریمة باالرض ویظھر منھا اعلى سطح االرض 
  متر١٥ = ٣ -  ١٨
 
للعمق المطلوب عبارة عن رمل ابیض  لخارج عند الوصولیجب التأكد ان ناتج حفر البریمة ا*

 حرش ولیس طمى
لتربة التأسیس المطلوبة واال یتم ابالغ االستشارى وكتابة رقم  وذلك للتأكد ان البریمة وصلت فعال

 المالحظات الخازوق فى
دون ان االنتباه لذلك و النھ قد تختلف خطوط كونتور التربة من مكان الخر داخل موقع العمل دون

 تظھره الجسة
 
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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 العمل وقتھا ؟ و سؤالي ھنا عند حساب التكعیب الخاص بالخرسانھ و اكتشفنا حدوث ھذه المشكلھ فما
 ھل یتم سحب الخرسانھ مرة اخري و اعادة الصب؟

 الخرسانھ و جفافھا تماما و اكتشفنا ھذا بعد الصب ھل نقوم بحقن الخازوق مثال ؟ و ھل لو تم شك
  ؟ماذا نفعل ام
  
 

 اوال بنعرف ان الخازوق حصل لھ اختناق او ان الطمى دخلت وسط الخرسانھ عن طریق مالحظة
بالتفصیل مع  كمیة الخرسانة المستھلكة للخازوق ثم من تجربة االلترا سونیك والتى سیأتى شرحھا

 شرح الخوازیق الجارى شرحھا االن باذن اهللا تعالى
  وتم اكتشافھ اما اذا حدث ذلك

طریة لم  اال اذا كان الخازوق فى مرحلة الصب والخرسانة النستطیع سحب الخرسانة مرة اخرى
   تشك بعد

للخازوق المعیب وقد یعتبره المصمم انھ خازوق احتكاك   یتم حفر خازوق اخر مجاوروغیر ذلك
 ت مصممة لھیتحمل جزء من االحمال التى كان ولیس ارتكاز وبالتالى یمكن ان

بسموحة باالسكندریة وھو ان بعض الخوازیق لم  وھذ الموضوع حدث فعال فى احدى العمارات
الصالحة للتأسیس حیث افادت الجسة ان ھذا المنسوب  تصل للمنسوب المطلوب وھو منسوب االض

 متر لم تتوصل الیھ ١٩كان ھذا المنسوب على بعد  وفى جزء صغیر من االرض.  متر ١٧ھو 
 ھ وھو امر نادر الحدوثالجس
 لو راجعت المالحظات التى كتبتھا فى شرح الخوازیق الجزء الرابع ستجد حضرتك تنبیھ لذلك

وانھ  لمھندس الموقع ضرورة مراجعة شكل تربة خارج الحفر عند اخر منسوب وصلت لھ البریمة
 المطلوب یجب ان یكون رمل حرش ولیس طمى للتأكد ان البریمة قد وصلت لمنسوب التأسیس
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  نتابع مراحل حفر الخازوق
للتأكد من الوصول  مرفق صورة توضح ناتج الحفر وھو الرمل الحرش

 للمنسوب المطلوب
القفص یدویا عن  صورة اخرى لتنزیل القفص الحدید حیث یتم تنزیل

 طریق العمال وتقریبا بینزل نصفھ فقط نظرا لكثافة الخرسانة ومقاومتھا
 الختراق القفص

وتركیبھ  ثم یستكمل تنزیل بقیة القفص عن طریق ھزاز كھربائى یتم رفعھ
اعلى القفص وعن طریق االھتزاز وثقل الھزار ینزل القفص حتى منسوب 

 االرض سطح
  وكده نكون انھینا مرحلة الحفر والصب وتنزیل القفص

 الكثیر ومازال باقى
 
  
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 

  
  
  

 تابع الصور باالسفل
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  مھم  سؤال
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  متر مثال١٥لو أن طول الخازوق 
على أجزاء   متر بعضھ وال بیكون١٥ھل قفص الحدید بیكون طولھ 

   ؟ءوبینزل كل جزء وراه جز
  
  

واجابة السؤال ان قفص الحدید لیس لھ عالقة بطول الخازوق بمعنى 
 متر فقط ١٠ متر وقفص الحدید ١٨الخازوق  انھ قد یكون طول

  القفص ودائما ھناك فارق بین طول الخازوق وطول
ویتم وضع قفص الحدید فى الجزء العلوى من الخازوق على ان 

  الخازوق السفلى كخرسانة عادیة یعتبر بقیة
 او قللخازو وطول القفص الحدید یعتمد على التصمیم االنشائى

  بمعنى اصح مرتبط بنوع التربة حول الخازوق
  انھ یوضع الحدید فى منطقة التربة الضعیفة فقطبمعنى 

  
صحة تنفیذھا وھذة  بعد االنتھاء من حفر الخوازیق نأتى لمرحلة اجراء التجارب علیھا للتأكد من

 : التجارب نوعان
  من عدد الخوازیق بالموقع % ٢٥وتتم على  تجربة االلترا سونیك

 خازوق یتم ٥٠٠ خازوق اى لو كان بالموقع ١٠٠لكل  تجربة التحمیل وتتم بمعدل تجربة واحدة
  تجارب تحمیل٥اجراء 

 
 تجربة االلترا سونیك
الخرسانة بالخازوق المصبوب وطول الخازوق ومدى وجود اختناق او انفصال  وھى للتأكد من شكل

 الخازوق نتیجة دخول الطمى او التربة اثناء صبھ وبتتم على الخوازیق المشكوك فیھا لخرسانة
المستھلكة للخازوق  لوجود مشاكل اثناء التنفیذ مثل میل الخازوق اثناء صبھ او ان كمیة الخرسانھ

  سیارة الخرسانة وھكذا اكبر او اقل من المفروض او تم صب الخازوق على مرحلتین نتیجة تأخر
مجس باالضافة لوجود مطرقة  والجھاز المستخدم عبارة عن جھاز كمبیوتر البتوب متصل بھ

فعن طریق الطرق على قمة  . فصلة تستعمل للطرق على اعلى الخازوق كما بالصور المرفقةمن
موجة االلترا سونیك خلى  الخازوق بالمطرقة ووجود المجس مالصق خرسانة الخازوق تسرى

وعن طرق ھذة التجرب یتم . خازوق  الخازوق لیتم رسم منحنى رسم بیانى یتم ترجمتھ لبیانات لكل
 علیھا یق المشكوك فیھا لعمل تجارب التحمیلتحدید الخواز

 
 تجربة التحمیل

 للتحمیل تجربة تحتاج معدات وكمرات حدید وعدادات وشكایر رمل او مكعبات خرسانة وھى
عند االنتھاء من بناء  وفكرة تجربة التحمیل ھو تحمیل الخازوق بالحمل المفترض انھ سیقوم بحملھ

 المبنى او المنشأ
 
  
  

 تابع الصور باالسفل
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 تجربة التحمیل بالتفصیل
 

 طن یتم ١٠٠اى اذا كان الخازوق مصمم لحمل . التشغیل  یتم فیھا اختبار الخازوق بحمل مرة ونصف حمل
 وھكذا  طن١٥٠اختبار الخازوق بتحمیلھ 

 تحضیر التجربة
 كاب خرسانى اعلى الخازوق عمل
 الخازوق نبدأ بحفر حفرة حول الخازوق ونكشف جزء من حدید -1
 االشایر نرش ارضیة الحفرة بالرمل وننزل حدید القاعدة او الكاب لیرتكز على -2
 نعمل شدة خشبیة للقاعدة وننزلھالیكون الكاب جاھز للصب -3
 

  شبیھ برافعة السیارة اعلى الكاب وفى منتصفھ وضع جاك
ك لتحدید الحمل الواصل للتحكم فى الحمل الواصل للجا bump ھذا الجاك متصل بمضخة زیت او كھرباء

 للخازوق
 

 اعلى الجاك وعلیھا یتم رص كمرات حدیدیة متعامدة لعمل منصة یمكن H beam كمرة حدید یتم وضع
للحمایة من  وضع الحمل علیھا وھو اما شكایر رمل او مكعبات خرسانیھ كالتى نراھا على شواطىء البحر
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 االمواج
 

لقراءة الھبوط الحادث فى الخاوزوق نتیجة   فى االربع اركانیتم وضع اربع عدادت اعلى الكاب الخرسانى
 تحمیلھ

 
 - BUMP المضخة او ال -لكل االجھزة المستخدمة وھى الجاك او الرافعة  یتم مراجعة شھادة المعایرة

جھاز  للتأكد من صالحیتھم وذلك قبل العمل بالتجربة وكذلك مطابقة و مراجعة كود ورقم كل عدادات الھبوط
 كد من انھ ھو الموجود بشھادة المعایرةوالتأ
 

  بذلك تكون التجربة جاھزة
  من الحمل وھو حمل التجربة % ٢٥كل مرحلة . ویتم تحمیل الخازوق على مراحل 

التحمیل مقدارھا مرة  تجربة[  طن ٨٠ طن الن حمل التشغیل ١٢٠بمعنى لوكان المطلوب تحمیل الخازوق 
 [  ایضا حمل التشغیل للخازوقونصف الحمل التصمیمى للخازوق وھو

  BUMP ویتم التحكم فى الحمل الواصل للخازوق عن طریق المضخة او ال
اعلى الكاب  من االحمال یتم أخذ قراءة لعدادات الھبوط االربعة الموجودة % ٢٥مرحلة حمل اى كل  وفى كل

  على فترات زمنیة محددة طبقا للكود
ك لیتم بعد ذلك حساب متوسط الھبوط لكل مرحلة بأخذ متوسط قراءات لذل وتسجیل ھذة القراءات فى جدول معد

 عدادات االربع
 

میزان القامة حتى الیتواجد المھندس  یجب اخذ القراءات لعدادات الھبوط عن طریق منظار جھاز التدیولیت او
 التجربة القدر اهللا اسفل التجربة للحفاظ على حیاتھ فى حالة انھیار

  العدادات بعیدا عن التجربة تقوم بعمل دائرة تلیفزیونیة لقراءةوھناك بعض الشركات 
 
  
  
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 

 

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

mailto:architecture1410@gmail.com
http://www.pdffactory.com


 

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

http://www.pdffactory.com


 

 

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

http://www.pdffactory.com


    
 

 

 
 
  
 

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

http://www.pdffactory.com

