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 Construction of Concrete Piles مراحل تنفیذ االوتاد الخرسانیة

 
 
 

  مقدمة
 

ن بعد ولك. البند المھم لعدم تنفیذي لمشاریع تحتویھا منذ عدة سنین مضت كنت اجھل الخطوات المتبعة لتنفیذ مثل ھذا
الطوابق تحتوي على االوتاد الخرسانیة واكتشفت مدى أھمیة ان یكون المھندس  ان قمت بتنفیذ عدة مباني متعددة

مشروع نفذتھ فیھ  وبعدما شعرت لحظات من الضیاع في أول، مطلع بل ومدرك لجمیع خطوات تنفیذ ھذا البند  المدني
  . ھذا البند

الذي تعلمتھ والخبرة المتواضعة التي اكتسبتھا في ھذا  علي طرح القلیلرأیت انھ من الضروري بل ومن الواجب 
  .لتعم الفائدة على باقي الزمالء المجال في ھذا المنتدى الغالي

 { خیر الناس انفعھم للناس{ و  { وعلمھ" خیر الناس من تعلم علما{وھذا من باب 
 

ولكن سأحاول  مما نتصور" فھو اكبر مما استطیع وأكثر تشعباسألم بجمیع نواحي التنفیذ لھذا البند  أنني وأنا ال اجزم
سواء كان مھندس إشراف أو مھندس  ) التركیز على اغلب النواحي العملیة التي تواجھ المھندس في موقع العمل

  ( تنفیذ
  .یملكھا في ھذا المجال مع فتح باب إضافة المعلومة أمام من

 
 . جمیعھا معاني مرادفة لبعضھا البعض Piles : البایالت: ائز الرك: االوتاد  : الخوازیق : المسمیات
 .سأستخدمھا في ھذه المشاركة وھي التي األوتاد الخرسانیة :افصل استخدام كلمة" شخصیا

 
 

في " سأركز على اكثرھا استخداما لن أتكلم عن أنواع االوتاد الكثیرة أو طرق تصمیمھا المختلفة بل المشاركة في ھذه
 تدعیم ذلك" محاوال، وعلى آلیة تنفیذھا في الموقع ( Cast in – situ bored Piles)والتجاریة/ لسكنیة المباني ا

  .بصور من الموقع أو مخططات لمشروع
 

   :بتجزئة ھذه المشاركة الى أربعة اجزاء متسلسلة وسأقوم بأذن اهللا
 . المستندات الواجب توفرھا قبل البدء بالتنفیذ  أھم–الجزء األول 
 .قبل البدء بأعمال التنفیذ  تجھیز موقع العمل–الجزء الثاني 
 .الموقع  تنفیذ اعمال االوتاد في–الجزء الثالث 
  . الفحوصات الخاصة بأعمال االوتاد–الجزء الرابع 

 
 . ....المھمة بعد ساعات قلیلة انشاء اهللا بعد ھذه المقدمة ملخص لھذا النوع من االوتاد مع بعض التفاصیل.. یتبع 

 واهللا ولي التوفیق
 محمد زاید.م

  
  

  بعض التفاصیل المھمة ملخص لھذا النوع من االوتاد مع

 
 وایضاحات تعریف

 
لخص بسیط عن نوع االوتاد المراد شرحھ في ھذه سأوجز م قبل البدء بشرح مراحل تنفیذ اعمال االوتاد الخرسانیة

 أساسیة عن االوتاد المشاركة باالضافة الى معلومات
 
  situ bored Piles–Cast in  

 
  Replacement piles ویصنف تحت نوع االوتاد المسمى

 : وصف بسیط لھذا النوع
في موقع العمل  وتد بالخرسانة المسلحة المصبوبةاالوتاد یتم استبدال التربة الناتجة من حفر مكان ال في ھذا النوع من

وغیرھا , Pre-cast مسبقة الصب الن ھنالك أنواع أخرى قد تكون ( cast in situ) ومن ھنا جاء مسماھا
 Cast in – situ . السكنیة والتجاریة ھو ھذا النوع في المباني" واستخداما" ولكن اكثرھا شیوعا.... الكثیر 



bored Piles.  حولھ تدور مشاركتناالذي .  
 

 : متى یلجأ المصمم لألوتاد
 

طبقات التربة المراد تأسیس المشروع علیھا لن تستطیع  یتم اللجوء الى االوتاد الخرسانیة في حال أدرك المصمم ان
بھا من قر المنقولة لھا من المبنى وذلك إما لضعف ھذه الطبقات أو الرتفاع منسوب المیاه أو تحمل األحمال التصمیمیة

 .. .. .أو لعظم تلك األحمال... البحر 
 

 Pile ) ھذه األحمال عبر أساسات المشروع والتي تسمى في مثل ھذه الحالة ھامات االوتاد وبالتالي تعتمد األوتاد لنقل
Cap) ( أو ان تكون Raft foundation لكامل االوتاد ) 

 : بإتباع إحدى الطریقتین التالیتین
-  

bearing -End -1العمیقة اسفل طبقات التربة لیتم التحمیل علیھا أي الوصول بالوتد الى الطبقة الصخریة . 
 

Friction pile  -2بطبقة التربة المحیطة بھ وھي طریقة التحمیل عن طریق احتكاك الوتد . 
 
 . "وفي بعض األحیان یتم اعتماد الطریقتین معا-3
 

 (  قبل البدء في مرحلة التنفیذ ب توفرھااھم المستندات الواج( الجزء األول ... یتبع 

  محمد زاید. م
  
  
  

  الواجب توفرھا قبل البدء في مرحلة التنفیذ اھم المستندات: الجزء االول 

 
  البدء في مرحلة التنفیذ وفرھا قبلاھم المستندات الواجب ت: الجزء األول 

 
 

المھمة التي ینبغي توفرھا قبل البدء بمرحلة التنفیذ ... ) مخططات ومواصفات  من( تلخص ھذه المرحلة المستندات 
  :وافي لھا وكیفیة التعامل معھا وما ھي أھم النقاط التي تحویھا مع شرح

 
 technical investigation Report Geoتقریر فحص التربة" اوال
 

دراسة طبقات التربة عن طریق مختبر مختص لیقوم ھذا األخیر  من المعلوم انھ قبل البدء في تصمیم أي مشروع یتم
الكثیر من  مع تقدیم، حالة التربة وطبقاتھا ووضع المیاه الجوفیة والتحالیل الكیماویة لھا بتقدیم تقریره المفصل عن

وحتى ان التقریر .. وتوصیف الخرسانة  بشكل كبیر لتحدید نوع االوتاد واألساسالتوصیات والتي یعتمد المصمم علیھا 
 وبالتالي تعتبر ھذه التقاریر مرجع مھم . بھ في اغلب األحیان یوصى بعمق الوتد المطلوب ومقدار الھبوط المسموح

 .للمصمم والمنفذ والدوائر الحكومیة ذات العالقة" جدا
  .مقارنة بقطره ( Pile Capacity )ار الحمولة التشغیلیة القادر على تحملھا الوتدیعطى مقد" أیضا كما ان التقریر

 
سیعلم من خالل فحص التربة مقدار عمق الوتد للوصول الى الطبقة  End bearing فأن كان المصمم سیتبع وبالتالي
  ."التقریر أیضا اتھا من خاللكان سیتبع الطریقة األخرى فسیحدد عمق الوتد من خالل نوع التربة بطبق وان، الصلبة

 
 ( من خالل تقریر إحدى المختبرات المعتمدة( التربة  صور توضح طبقات مرفق ھنا

 
 یتفاوت عددھا حسب (borehole ) مم تسمى١٥طبقات التربة یتم اخذ عینات قیاس قطرھا  من المعلوم انھ لمعرفة

األرض من جھة  طبیعة المشروع من جھة وطبیعةیتفاوت عمق ھذه العینة حسب " مساحة ارض البناء كما أیضا
كما ، وتغیراتھا من السطح وحتى العمق المطلوب  من خالل ھذه العینات یتم تكوین جداول توضح طبقات التربة. أخرى 

الى اعلى بشكل  وھو یمثل صالبة التربة من الصفر N المعامل وھنالك . ویتم توضیح أنواع التربة لكل طبقة
 . تصاعدي

 
 . وتوضیح نوع التربة لھذه الطبقة.  م ١٠وحتى عمق  تجد الجدول من منسوب صفر : الصورة األولىفي 
 



لطبقتین  وتوضیح نوع التربة) . وھو العمق المطلوب (  م ٢١ م وحتى١١تجد الجدول من عمق   :في الصورة الثانیة
 . مختلفتین

 
 ..  الى التربة وأنواعھا وبعض التفاصیل األخرىاإلشارة توضیح للرموز التي تتم فیھ : في الصورة الثالثة

  البدء بمرحلة التنفیذ لباقي المستندات الواجب توفرھا قبل... یتبع 
  
  
  
  

  ل مرحلة بدء التنفیذالمستندات الوجب توفرھا قب اھم: الجزء االول / تابع 

 
 Structural Drawings for Piles -لألوتاد المخططات اإلنشائیة"/ ثانیا
 

  . القواعد أو أساسات المشروع وھي: ھامات االوتاد  : Piles Cap تعریف بمسمى : تنویھ
  فأینما ذكرت إحدى ھذه الكلمات فمعناھا واحد

.  
 

  : یتوفر لدیھ اآلتي ة لألوتاد یجب انلكي یقوم المصمم بعمل المخططات اإلنشائی
 

 . من أعمدة وجدران المشروع ( shear wall ) جدار األحمال التصمیمیة اإلجمالیة على كل عمود أو -1
 . اإلشارة إلیھ أعاله تقریر فحص التربة الذي تم -2
 

د عدد االوتاد المطلوبة لكل أساسات المشروع لألعمدة وتحدی أو (Pile Cap ) حسب األحمال الناتجة یتم تصمیم -3
 وذلك حسب الحمل)  أو مجموعة من االوتاد تحت كل قاعدة ٣ أو ٢یكون ھنالك عدد  فمن الممكن ان( قاعدة 

 ..التصمیمي المحسوب والمنقول من خالل ھذه االعمدة
 

 .عمق الوتد وقطره وتسلیحھ) سیتم شرح لماذا مبدأي فیما بعد  ) تحدید بشكل مبدأي -4
 ال تقل قوة الخرسانة لألوتاد عن" وغالبا ( Fcu , Fy) ) الخاصة بالخرسانة والحدید ید المواصفاتتحد -5

40N/m2 .  
 

 ال تقل ھذه المسافة من -حسب الكود المتبع –وفي الكثیر من الكودات  : تحدید اقل مسافة مسموح بھا بین االوتاد -6
ھذه المسافة عن  ال تقل" BS 8004 "ي الكود البریطانيوف.  سم ٨٠الوتد الى مركز الوتد المجاور عن  مركز
١٠٠, cm  

 
وذلك لعالقة ھذه المسافة مع ، االوتاد مساویة لثالثة أضعاف قطر الوتد  ومع ذلك یوصى ان تكون المسافة بین مراكز

 , المتولدة في التربة المحیطة االجھادات
ت بین مراكز االوتاد بضعف قطر الوتد وبعض السنتیمترات المسافا اال اننا نرى ان اغلب المصممین یقومون بتحدید

 .  سم اقل أو أكثر بقلیل١٣٠" سم تكون المسافة بین مركزي وتدین متجاورین ھي تقریبا 60 أي ان كان القطر. فقط 
 ( وھذه المسافة باي حال لن تقل عن الحد االدنى المنصوص علیھ في الكودات )
 

للمواصفات وقدرتھا على تحمل األحمال  عملھا على االوتاد للتأكد من مطابقتھاتحدید االختبارات المطلوب  -7
 . ( "والتي سیأتي ذكرھا الحقا( التصمیمیة 

 
 ومخطط تفصیلي لقواعد المشروع Pile Layout لألوتاد بعد تحدید ھذه النقاط یقوم المصمم بعمل مخطط تفصیلي

Pile cap Layout دد فیھ اآلتيعلیھا بحیث یح وتوزیع االوتاد :  
 . المشروع األصلیة مواقع جمیع االوتاد بالنسبة لمحاور -1
 .(حسب األحمال التصمیمیة قد یلجأ المصمم العتماد أكثر من قطر لألوتاد( قطر االوتاد  -2
عادي حسب نظرة المصمم ومنسوب المیاه في ارض  ایبوكسي أو( تسلیح االوتاد ونوع الحدید المستخدم  -3

 .( المشروع
 .االوتاد عمق -4
 
: Cut off level  -5بعد ( یجب معرفتھ تمام المعرفة ویعنى منسوب اعلى االوتاد النھائي " جدا وھو مصطلح مھم

ملف االتوكاد  لفھم ھذا الشرح ارجو االطالع على. ( وھو بالتالي منسوب اسفل القواعد ) سیاتي شرحھا  - المعالجة



 (sec.X-X المرفق والتركیزعلى
 
على المخططات بربطھا مع منسوب صفر  Pile cap level سطح ھامة االوتاد حیث یقوم المصمم بتحدید منسوبب

وبطرح  .(صفر المشروع( من منسوب الطریق الموجود أو المفترض  )٦٠-( كثیر ما تحدد ب" فمثال . المشروع
سیأتي ( ارتفاع اشایر التسلیح  معرفةیتم " یتم تحدید منسوب رأس الوتد ومنھ أیضا (pile cap ) سماكة القواعد
 . ( "شرح ذلك الحقا

 
  ... بأبعادھا وتوزیعھا وتسلیحھا Pile Cap تفصیل كامل عن ال -6
 
  الوثائق لمھندس التنفیذ تسلیم" ثالثا
 

أو ( أعاله یأتي دور المقاول الرئیسي بحیث یقوم مھندس اإلشراف  بعد االنتھاء من جمیع الخطوات الموضحة
  : الى مھندس التنفیذ بتسلیم الوثائق التالیة ( ممالمص
  Approved Structural Drawing .اإلنشائیة المعتمدة المخططات -1
 .من قبل المصمم تقریر فحص التربة المعتمد -2
 .. , الفحوصات المطلوبة، الحدید ، الخرسانة –  ویھم ھنا مواصفات االوتاد- المواصفات الفنیة الخاصة للمشروع  -3
  Bench mark.واعتماد صفر المشروع.site layout تسلیم موقع العمل -4

 

  "یتبعھ بأذن اهللا الجزء الثاني وھو مراحل تجھیز موقع العمل قریبا ھنا ینتھى الجزء االول من ھذه المشاركة على ان
 

  ولتوضیح األمر مرفق طیھ
 :  مخططات إنشائیة إلحدى المشاریع موضح بھا-اتوكاد  ملف

 
1- Pile Layout ( العام لالوتاد المخطط ) 

2- Pile cap layout ( المخطط العام للقواعد ) 
3- sections for all piles with the pile cap.( مقاطع توضیحیة للقواعد مع االوتاد) 

  النقاط المھمة التي یحددھا المصمم ویشیر الیھا داخل ھذه المخططات بعض -4
  
  
  

  احل تجھیز موقع العمل قبل البدء بتنفیذ االوتادمر: الجزء الثاني 

 
 البدء بتنفیذ االوتاد مراحل تجھیز موقع العمل قبل: الجزء الثاني 

 
 الوثائق المذكورة في المرحلة األولى واستالم ارض المشروع تبدأ مرحلة تجھیز موقع بعد استالم مھندس التنفیذ جمیع

  : العمل ملخصة بالنقاط التالیة
 
وذلك بإتباع  ... التأكد من خلو األرض من خطوط الكھرباء والماء واالتصاالت والغاز المشاریع ه النقطة عامة لكلھذ-1

 . اإلجراءات الخاصة بھذا البند من خالل الجھات المختصة
 
التأكد من و) من خالل دائرة المساحة أو من یمثلھا( المبنى الرئیسة  تحدید أركان ھذه النقطة عامة لكل المشاریع-2

لشكل المبنى  الموقع من مطابقتھا لمخطط المشروع والتأكد كذلك من المسافات بینھا والزوایة المحددة خالل مھندس
المشروع للحفاظ علیھا بإتباع الطرق المساحیة  ومن ثم نقل ھذه النقاط المحددة للمبنى الى خارج ارض... وملكیة الجار
 . الخاصة لذلك

 . ( فیھا مھندس الموقع في كل المشاریع سواء ھنالك أوتاد أم ال وھذه الخطوة یقوم )
 
 
من خالل االستشاري أو دائرة المساحة  bench mark تحدید صفر المشروع أو ھذه النقطة عامة لكل المشاریع-3

 (.. مبنى مجاور تكون منسوب اقرب طریق أو" وغالبا( أو البلدیة 
 
ة منسوب األرض الطبیعیة للمشروع بالنسبة الى صفر المشروع عن طریق معرف ھذه النقطة عامة لكل المشاریع-4

شبكیة ان لزم  وعمل میزانیة( القامة لمنسوب صفر المشروع ومن ثم منسوب األرض الطبیعیة للمشروع  قراءة میزان
 .(األمر



 
والسور  اتبعمل مخطط تفصیلي الماكن المك offices & plants Layout المشاریع ھذه النقطة عامة لكل-5

األماكن المخصصة لوضع المعدات   باالضافة الى-المؤقت وأماكن التشوینات ومناطق عمل الحدادین والتجاریین 
 .المكتب االستشاري لھذا المخطط واخذ اعتماد... الخاصة لعمل االوتاد الخرسانیة 

 
واتصاالت الى  لمؤقتة من ماء وكھرباءعمل اإلجراءات الالزمة إلیصال الخدمات ا المشاریع ھذه النقطة عامة لكل-6

  .موقع العمل
 
 
 - للخرسانة عن طریق مختبر معتمد بحیث یتم فیھا Mix Design و تصمیم الخلطة الخرسانیة Trial Mix عمل-7

تحدید مقدار قابلیة التشغیل  –  وتحدید نوع اإلضافات ونسبتھا-. تحدید نسبة االسمنت والماء والحصویات ومقاسھا 
  . ... ونسبة المسامیة المسموح بھا - Durability وتحدید نسبة دیمومة الخرسانة - workability سانةللخر
قوة الخرسانة المطلوبة والموصفة لجمیع مراحل المشروع من االوتاد حتى  ھذه كلھ حسب المواصفات و" وطبعا

 . واألعمدة األسقف
 وفوق مستوى األرضSRC ,, لألمالح وب األرض مقاومةمع األخذ بعین االعتبار ان تكون الخرسانة تحت منس

( Super structure ) نوع OPC. حسب التوصیف طبعا" .  
 
 . "اخذ عینات من الحدید وفحصھا عن طریق مختبر معتمد أیضا-8

  - دالحفر من مراحل تجھیز موقع العمل قبل البدء بتنفیذ االوتا خطوات تجھیز العمال" یتبع في المشاركة الالحقة 
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  االوتاد تابع لمرحلة تجھیز الموقع قبل اعمال تنفیذ... مراحل الحفر 

 
  تابع تجھیز موقع العمل

 
 اعمال الحفریات

 
  : أوتاد ھنالك مرحلتین من مراحل الحفر أال وھما في المشاریع التي تحتوي على

 
  (Trimming  قبل المعالجة(مرحلة الحفر حتى منسوب سطح االوتاد الخرسانیة  / "اوال
 

  : الوتد الكلي ولشرح ھذه المرحلة یجب التطرق الى ما یسمى طول الوتد الفعال وطول
منسوب اسفل القواعد وحتى العمق المطلوب اسفل طبقات التربة وھذا ھو  وھو طول الوتد من : طول الوتد الفعال -1

 .والفعال للوتد الطول التصمیمي
 

الذي یتم حفره واستبدال التربة منھ وصبھ بالخرسانة ویساوي ھذا الطول طول  وھو طول الوتد : طول الوتد الكلي -2
" ھذه العملیة الھدف من" أرجو االطالع على شرح ھذه النقطة من خالل بند ( طول رأس الوتد + الفعال  الوتد

 ( الموضح أدناه
 

ولیكن ( ق الفعال المحدد من قبل المصمم أو المختبر الكلي العم حیث ان االوتاد یتم صبھا بحیث یساوي ارتفاعھا
 مسافة طول التراكب المطلوبة حسب قطر حدید التسلیح المطلوب حیث أنھا تحدد حسب طول یضاف علیھ) + م ١٣

 (pile head وتسمى رأس الوتد ) PCC إشارة الحدید فوق منسوب أل
 

 العملیة الھدف من ھذه
 

الذي  ) cut off level الى" بالمسافة المطلوبة وصوال تاد نقوم بتكسیر رأس الوتدانھ و بعد االنتھاء من صب االو
  : لألسباب التالیة وذلك -  مع اإلبقاء على اشایر الحدید-) المخططات اإلنشائیة  في بند" تم تعریفھ سابقا

 
ت الى حین االنتھاء من ھذه االوتاد ولضمان سھولة حركة المعدا الحفاظ على اشایر الحدید أثناء عملیة حفر وصب -

 . العملیة
 



الخاصة التي تصب أثناء الحفر  أثناء صب الوتد في الحفرة سینتج اختالط للخرسانة مع التربة باالضافة الى المادة انھ -
وبطریقة الضغط الناتج من عملیة الصب ستتكون ھذه الطبقة اعلى  ( البنتونایت( لتدعیم جوانب التربة والتي تسمى 

  .تكسیرھا د ولذلك یجبالوت
 
أي ان  )  pile cap (سم داخل ھامة الوتد١٠المواصفات تنص على بروز الوتد  ان اغلب ویرجى االنتباه ھنا- 

 سم10 ب pcc اعلى من منسوب سطح طبقة ال) بعد التكسیر ( الوتد النھائي  منسوب سطح
 
 

  المرحلة الثانیة مع الصور المرفقة.. یتبع 
  
  
  

  انیة من مراحل الخفرالمرحلة الث

 
  . اسفل القواعد وطبقة النظافة مرحلة الحفر حتى منسوب" / ثانیا
 

بالكامل  جمیع المشاریع المعتادة وتبدأ بعد االنتھاء من تنفیذ اعمال االوتاد الخرسانیة وھي العملیة التي نقوم بھا في
 . للقواعد PCC لتحدید منسوب ال

 . االوتاد لتجنب اإلضرار بھا حول رؤوسولكن ھنا یتم الحفر بشكل دقیق 
 

  : تنویھ
  . إنشاء اهللا" قریبا المرحلة ال تبدأ إال قبل تحدید محاور المشروع ومحاور االوتاد والذي سیأتي ذكرھا ھذه
 

والى الصور " في المشاركة التالیة لھذه المشاركة مباشرة وإلیضاح ھذه العملیة أرجو االطالع على المثال المذكور
 . لمرفقةا

 
   :المرفقات

لتوضیح عملیة ) عدد ثالث صور ( التي ننفذھا في الوقت الحالي  تجدون بالمرفقات صور أخذت من إحدى المشاریع
 . والتي یتم بعدھا معالجة وتكسیر رؤوس االوتاد الحفر للمرحلة الثانیة

 
  وتاد وكیفیة تكسیرھامثال حسابي لتوضیح كیفیة حساب مناسیب الحفر مع صور لرؤوس اال ... یتبع
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  تابعمراحل الحفر ورؤوس االوتاد

 
 : االوتاد  صور لتوضیح رؤوس٥مرفق ھنا عدد 

  من المھم االطالع على ھذه الصور لتتضح الفكرة
 

 Cut اشارة حمراء حول االوتاد وھي تمثل توضیح رؤوس االوتاد مع االنتباه الى انھ تم وضع : ٢ + ١صورة رقم 
off level الوتد الفعال والذي یجب تكسیر رأس الوتد عنده فقط المنسوب الذي یكون عنده تحقق طول . 

 
  . توضیح الیة تكسیر رأس الوتد Trimming of pile ٣صورة 

 
 cut off level توضح رأس الوتد بعد التكسیر والوصول الى : ٥ + ٤صورة 

  
  
  

  لحفر للمرحلتینمثال حسابي یوضح كیفیة احتساب مناسیب ا

 
  : مثال حسابي على ھذه المرحلة



 
 

  : المساحة ھذه المعطیات من خالل المخططات اإلنشائیة والمعلومات التي تم معرفتھا من خالل قسم لدینا
 

 . الطریق المجاور للمبنى من خالل نفس منسوب ( bench mark ) تم تثبیت صفر المشروع -1
 

- ارض المشروع مستویة تم تحدید منسوب األرض الطبیعیة ب  مع فرضیة ان)  الشبكیة (بعد قراءة میزان القامة  -2
 . (  سم من الطریق٣٠اخفض ب  أي( سم من منسوب الطریق ٣٠
 

سم من منسوب ٦٠ –بمنسوب  ( top of the pile cap ) من المخططات تم معرفة ان منسوب سطح القواعد -3
   سم١٠٠لقواعد ھو ا وان معدل ارتفاع أو سماكة. الطریق 

 
  . سم 80 =  مم أي ان طول التراكب١٦حدید التسلیح لألوتاد قطر  -4
 

وللمرحلة ) منسوب رؤوس االوتاد قبل المعالجة ( للمرحلة األولى  من خالل ھذه المعطیات مطلوب تحدید منسوب الحفر
  -النظافة ؟ الثانیة منسوب طبقة

 
 .(١٦٠-= ( سم ١٠٠+ سم  60 = سماكة القاعدة+ دة منسوب سطح القاع= منسوب اسفل القواعد 

 
منسوب رأس االوتاد النھائي بعد المعالجة "  سم فوق القواعد إذا١٠مسافة  بما ان االوتاد بعد المعالجة یجب ان تبرز -
 . ( ١٥٠-= (  سم ١٠) + ١٦٠-= ( سم ١٠+ القواعد  منسوب اسفل= 
منسوب سطح رؤوس االوتاد قبل المعالجة وھو منسوب الحفر " م اذا س٨٠= المطلوب  بما ان طول اشایر الحدید -

  . ( ٧٠-= (  سم ٨٠) + ١٥٠-= (طول االشایر + منسوب سطح االوتاد قبل المعالجة  = المطلوب
 
  واآلن لمعرفة ارتفاع الحفر المطلوب -
  .  سم٤٠= جة وبین منسوب سطح االوتاد قبل المعال ) ٣٠- ( بین منسوب األرض الطبیعیة  الفرق =
 
المعالجة لیتم البدء في عمل حفر   سم للوصول الى منسوب اعلى رأس الوتد قبل٤٠نقوم بعملیة الحفر بمقدار " إذا

 (الحفر وھذه ھي المرحلة األولى من. ( االوتاد 
 

 تنویھ
 

االوتاد من  ة تنفیذ عملان عمق الحفر المطلوب للمرحلة األولى قلیل وبالتالي نبدأ في عملی في كثیر من األحیان نجد
أننا سنقوم بتنفیذ االوتاد " وفرضا (  سم٤٠عمق الحفر ( وبالرجوع الى المثال أعاله " سطح األرض الطبیعیة فمثال

 ٨٠طول التراكب +  سم ٤٠= ومعالجة رؤوس االوتاد مسافة  من منسوب األرض الطبیعیة سنضطر فیما بعد بتكسیر
  .  سم١٢٠= سم أي مسافة 

  . ا دراسة الكلفة لكال الحالتین لنرى أیھما أوفر وأكثر سرعة في التنفیذعلین و
 

  : ولتحدید منسوب الحفر للمرحلة الثانیة
 

-= (  سم ١٠سمك طبقة النظافة  + ( 160- ) منسوب اسفل القواعد= منسوب الحفر للوصول الى طبقة النظافة 
 الطریق من منسوب صفر المشروع أو ) ١٧٠

 
= الطبیعیة وبین منسوب اسفل طبقة النظافة  الفرق بین منسوب األرض= حفر الكلي من األرض الطبیعیة عمق ال" إذا

  الطبیعیة  سم من سطح األرض١٤٠=  سم ٣٠ – ١٧٠
 . للحفر ھذا صحیح في الوضع الطبیعي بدون وجود اوتاد ومرحلة اولى انتبھ

 
  ............. اما ھنا

الفرق بین = أي ان عمق الحفر للمرحلة الثانیة  ) ٧٠-= ( رؤوس االوتاد  ى منسوبفقد تم حفر المرحلة األولى ال
   متر فقط١وھو یساوي ) ٧٠-( وبین منسوب حفر المرحلة األولى  ) ١٧٠- (طبقة النظافة  منسوب اسفل

انیة من سطح سم للمرحلة الث ١٤٠ سم وبما اننا نختاج الى ٤٠وبطریقة اخرى فقد قمنا بحفر المرحلة األولى بعمق 
   متر للمرحلة الثانیة١نحتاج فقط ال " األرض الطبیعیة اذا

  ( سأحتاج الى بعض الوقت لوضع ھذه المشاركة( یجب مراعاتھا  تحدید محاور االوتاد ونقاط مھمة. .. یتبع 
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 السالم علیكم
تابع واستمتع بما یكتب وان شاء اهللا في اقرب القیمھ ولكن حقیقة بالنسبة لي ا اشكر للمھندس محمد ھده المشاركة

 . ابدا بالمشاكة معك في كل نقطھ واجعل ھناك استراحھ للمشاركة عند تجھیر االوتاد فرصھ
 . حتى نتمكن من المشاركة

  في البدایھ كما اسھبت في البایالت الخرسانیة
 ھناك نوعین من البایالت من حیث مبدأ التحمیل لھا

 Bearing Pile صلبھ من الصخور وتسمى ز على طبقةالنوع االول یرتك
 متر تحت سطح األرض حسب عمق ٢٥ متر إلى ٨المبنى إلى أعماق كبیرة تتراوح بین  وتعتمد على نظریة نقل أحمال

 وتستعمل للمباني الھیكلیة ذات األحمال الكبیرة... المناسب للتأسیس السطح
 Friction عمیقة وتسمى بایل والتربھ المحیطة ویتكون الطبقة الصخریةالثاني بعتمد على االحتاك بین جسم ال النوع

Pile وعادة یتحدد طول ... عن المبنى بالحتكاك المباشر  وتعتمد على تحمل التربة المحیطة بالبایل لألحمال الناتجة
 حتكاك بینھ وبین التربةكما یتخذ البایل شكل متعرج مما یساعد في زیادة قوة األ ...  مرة من قطرة٣٠البایل بمقدار 

 المحیطة
الصخریة وكدلك على مقدار الحمل على  ویعتمد تحدید اي من النوعین بناءا على فحص التربھ من حیث عمق الطبقة

 .البایل
طبقات اكثر عمقا وفدرة على التحمل ولتقلیل الھبوط في المباني عندما تكون  وتستخدم البایالت لنقل االحمال الى

 . وقدرة تحمل التربھ قلیلكبیرة االحمال
  لدعم التربھ عندما یكون عمق االساسات كبیر وكدلك تستحدم البایالت بدل من الجدار االستنادي

 
  :موقعھا البایالت الخرسانة المصبوبة في -

ادیة أو المطلوبین ثم یمأل ھذا الثقب بالخرسانة الع تعمل ھذه البایالت في مكانھا عن طریق ثقب األرض بالقطر والعمق
  :إلى وتنقسم ھذه البایالت... المسلحة 

 
وصب الخرسانة داخلھا مع دقھا بالمندالة  بایالت تصب في مواسیر لھا كعب بأسفلھا وتترك عند رفع المواسیر: أوًال 

  :ومن أنواعھا
 
  :بایل سمبلكس -

في باطن األرض إلى أن تصل  لیة سم لھا كعب بأسفلھا تدق بواسطة مندالة آ٤٠عبارة عن ماسورة من الصلب قطرھا 
بمندالة أخرى وفي أثناء ذلك ترفع الماسورة بقدر  إلى األرض الصالحة للتأسیس ثم تصب بداخلھا الخرسانة وتدق

أما الكعب السفلي بالماسورة فیترك في قاع البایل إذا كان من كتلة واحدة أو یرفع  ...معین حتى ال یدخل التراب داخلھا
ویتحمل ... الماسورة   كان بشفتین تنضمان وقت دق الماسورة وتنفتحان وقت صب الخرسانة ورفعالماسورة إذا مع

  –  طن٥٠ إلى ٤٠مثل ھذا البایل من 
 
  :بایل فرانكى -

كبیرة داخل األرض وقد یعمل  وھو عبارة عن عدة مواسیر تدخل إلى بعضھا البعض حتى یسھل لھا الوصول إلى أعماق
ویستعمل طریقة القاعدة ... دخول میاه الرشح للمواسیر  انة المسلحة ویترك في األرض لمنعكعب للبایل من الخرس

  –  طن٨٠ إلى ٥٠ھذا البایل من  المتسعة في قاع البایل ویتحمل
 
  :بایل فیبرو -

سم لھا كعب مخروطي منفصل بشفة وتدق ھذه الماسورة إلى األرض ٤٠الصلب قطرھا  وھو عبارة عن ماسورة من
وتخفض  للتأسیس ثم یزال الكعب ویوضع في ماسورة التسلیح المطلوب ثم تصب الخرسانة فیھا وترفع لحةالصا

 طن وھو صالح ٦٠البایل حوالي   ویتحمل ھذا– مرة في الدقیقة مما یدمك الخرسانة في البایل ٨٠الماسورة حوالي 
  – لألراضي ذات التربة الرخوة

 
  :بایل سترونج -

المسلحة المغطاة بكعب من الصلب  لى حد كبیربایل سمبلكس إال أن الكعب السفلي یعمل من الخرسانةھذا البایل یشبھ إ
ویتحمل ... الكعب السفلي وتكون قاعدة متسعة أسفل البایل حیث تصب الخرسانة داخل الماسورة وتدك بقوة حتى تفصل

 ولكن.  یوجد أنواع أخرى تعمل بنفس الطریقةوبجانب أنواع البایالت المذكورة سابقًا . طن٣٠ إلى ٢٥ھذا البایل من 
 طن ٧٥تربلكس ویتحمل   طن وبایل٦٠ طن وبایل دوبلكس ویتحمل ٥٠بقوة تحمل أكبر مثل بایل مونوبلكس ویتحمل 

  . طن٩٠وبایل كوتربلكس ویتحمل 



 
  :بایل أندر ریمد -

مستقرة والتي تتشقق من اختالف  بة الغیریستعمل ھذا البایل في األراضي الطینیة السوداء وبعض األراضي ذات التر
لذلك تعتبر ھذه التربة خطرة جدًا في التأسیس . مكونات التربة الفصول األربعة عن طریق زیادة ونقصان الرطوبة في

تأثیر  حالة ضرورة البناء علیھا یجب الوصول ألساس المبنى إلى عمق في التربة بحیث یكون وفي. علیھا للمباني 
وتكوین ھذا البایالت ... التأسیس  ول على التربة یكاد یكون منعدمًا مع استعمال مثل ھذه البایالت فياختالف الفص

المطلوب ویستعمل جھاز االندر ریمنج لتوسیع قاع ھذه الحفرة  بسیط حیث یعمل حفرة بواسطة المثقب البریمي للعمق
  –  متسعة في البایل الواحد ویمكن عمل أكثر من قاعدة–المتسعة للبایل  وذلك لعمل القاعدة

 
سم كما یبلغ ٤٠الماسورة  بایالت تعمل من مواسیر مفتوحة بدون كعب ثم تفرغ داخلھا الخرسانة وقد یبلغ قطر: ثانیًا

لمنسوب األرض الصالحة للتأسیس ومن أنواع ھذه البایل   متر تبعًا١٥إلى١٢متوسط البئر الخرساني الذي تخلفھ من 
  :األتي

 
  :اوسبایل ستر -

وعلى ذلك .الحالة تدق بدون كعب وھو یشبھ إلى حد كبیر بایل سمبلكس السابق شرحھ إال أن ماسورة البایل في ھذه
وقد یعمل ھذا الخازوق ... تصب فیھا الخرسانة وتدمك ترفع األتربة من داخل الماسورة بواسطة أجھزة خاصة ثم

طة المثقب البریمي إلى أن یصل لألرض الصالحة للتأسیس ثم وذلك بحفر البئر بواس بطریقة أخرى في األرض الطینیة
 –  طن٢٥ إلى ٢٠تسلیح الخازوق فیھا وصب الخرسانة علیھ ویتحمل ھذا البایل من  وضع

 
  :بایل كمبرسول -

حتى یصل إلى األرض الصالحة للتأسیس ثم یدك قاع البئر  سم بمندالة مخروطیة تسمى حفار٨٠یعمل بئر قطر حوالي 
  دقشوم وتدك كل طبقة١٠:  رمل ٥: أسمنت ١الدكاكة ثم یمأل البئر بالخرسانة بنسبة  بمندالة مستدیرة تسمىجیدًا 

  . طن١٢٠إلى ٨٠ویتحمل ھذا البایل من . بمندالة تسمى البطاطة 
 
  :ولفشولزر بایل -

 بداخلھا ویوضع حدید ترفع األتربة التي سم حتى الطبقة الصالحة للتأسیس ثم٤٠ –سم ٣٠یدق ماسورة قطر حوالي 
الھواء المضغوط الذي یسلط داخل ****** ترك فتحات بھا لتوصیل التسلیح بھا وتغطى فتحتھا العلیا بإحكام مع

 دقشوم وقد یحدث:  رمل ٤: أسمنت ١ثم تصب الخرسانة بنسبة . الرشح التي تكون داخلھا الماسورة فیطرد میاه
  -ورة بقوة فیموج السطح الخارجي للبایلالھواء المضغوط اھتزازات أثناء رفع الماس

 
  :بایل ریموند -

سم عند ٢٨-٢٠سم عند أعلى الخازوق وقطرھا  60-40 ویتكون من رقائق اسطوانیة داخل بعضھا یتراوح قطرھا بین
  – ویترك الرقائق األسطوانیة في التربة بعد ملئھا بخرسانة البایل أسفلھ ویدق بداخلھا بواسطة ماندریل

 
  :القیسونات اساتأس -3

المائیة وقطرھا أكبر من األساسات الخزوقیة  وتستعمل ھذه األساسات في الكباري أو األعمال البحریة أو المجاري
  .وتتحمل أحمال أكبر منھا

تغطس في المیاه عن  وقد تشید أما من داخل غرفة. ھذا النوع من األساسات بالخشب أو الحدید أو الخرسانة وقد یعمل
أو قد تشید حجرة عمل القیسونات من . الغاطسة مل ستائر مانعة للمیاه حولھا وھذا النوع یسمى بالحجرةطریق ع

 .النوع مفتوح السقف
  
  
  

  ( تثبیت محاور االوتاد( تابع مراحل تجھیز موقع العمل والحفریات 

 
 االوتاد تحدید محاور المشروع ومحاور

 
 (  الخنزیرة ) أعمال تحدید محاور المشروع

 
  : نقوم باالتي) المرحلة األولى من الحفر  ) بعد االنتھاء من اعمال الحفر لمنسوب اعلى رأس الوتد

 
تكون األرض رخوة بشكل ال تسمح بحمل معدات الحفر وبالتالي نقوم بعد انتھاء  بالغالب في مثل ھذه المشاریع -1

لتسھیل  وذلك" سم تقریبا٢٠بسماكة  ( road base) الحفر األولى بفرش طبقة حصویة من الرود بیس مرحلة
 . عملیة حركة المكن والمعدات



 
-A-Z &1 المحاور الرئیسیة للمشروع بأكملھ من( الخنزیرة للمشروع  بعد انتھاء الخطوة السابقة یتم وضح-2

  ( نتدىالم في" ولن أتطرق الى شرح ھذا الموضوع فقد ذكر كثیرا. ( الطبیعي كأي مشروع اعتیادي بالشكل ( (..20
 
 

  إسقاط مواقع االوتاد وتحدیدھا على ارض المشروع
 

 .مراعاتھا من قبل مھندس الموقع ومن قبل مھندس اإلشراف الواجب ھذه العملیة من أھم واخطر األمور
 

وزیعھا ومن ثم ت (ھاالت االوتاد( العملیة علینا التفكیر بآلیة نقل األحمال من األعمدة الى األساسات  وإلدراك أھمیة ھذه
انھ یتم توزیع االوتاد لتأخذ األحمال ونقلھا  ویجب التنویھ. بالتساوي  ( pile cap ) على االوتاد داخل ھذه الھاالت

إزاحة لمواقع االوتاد عن مراكزھا سیتسبب بخلل في عملیة طریقة نقل  بمعنى آخر أي،،،،،،، الى طبقات التربة 
  األحمال

 
 ......... یتبع

. 
  
  

  ( تحدید محاور المشروع ومحاور االوتاد( لة الثانیة تابع المرح

 
 ومحاور االوتاد تحدید محاور المشروع...تابع 

 

  طریقة إسقاط مراكز االوتاد
 
 

بینھا وبین  مخطط االوتاد المرفق في المشاركة األولى فان المخطط یوضح مراكز االوتاد و المسافات كما نالحظ في
  روع األساسیة وبالتالي سنقوم بعملیة تحدیدبعض وبینھا وبین محاور المش

 
  : العملیة بالشكل التالي وتتم ھذه،، لبدء عمل الحفارة الخاصة باألوتاد " مراكز االوتاد تمھیدا

 
نسخة من مخطط  نقوم بترقیم جمیع االوتاد بشكل متسلسل وتثبیت ھذه األرقام على قبل البدء في تثبیت العالمات -1

  Pile layout االوتاد
 

  . التنفیذ باالضافة الى نسخة مھندس،،، ومھندس االستشاري ،،، مقاول االوتاد ،،،نسخة لكل من  وتوزیع
 

  مركز كل وتد في ( قطعة من الحدید( نقوم بتثبیت عالمة  -2
 

 ١المخطط المرقم والموضح في الخطوة  ویشار إلیھ برقم ھذا الوتد حسب الترقیم الموجود على
 

 : مراكز االوتاد بإتباع إحدى الطرق المساحیة التالیة ط مواقعیتم إسقا -3
 
I.مراكز التقلیدیة باستخدام شریط القیاس واخذ األبعاد من نقاط تالقي محاور المشروع الى الطریقة  

 
  ویتم تأكید" الوتد المحدد مسبقا ومن ثم تحدید الوتد المجاور من خالل ( X,Y ) االوتاد من االتجاھین

ویتم تكرار ھذه العملیة مع بقیة ... التي تفصلھ عن محاور المشروع  قارنة الوتد الثاني مع قیاس المسافاتذلك بم
 -------- االوتاد

 
 . احتمالیة حدوث األخطاء ولكن ال ینصح بإتباع ھذه الطریقة لقلة عامل الدقة بھا وكثرة

 
II.والنجاز ذلك یجب عمل اآلتي : الثیودالیت باستخدام جھاز :  
 
  , خارج المشروع على ان تقع بمكان متوسط ألغلب االوتاد یتم تثبیت نقطة مرجعیة-1
 



 .المحور النقطة من االتجاھین عن احد محاور المشروع الرئیسیة لكل اتجاه وربطھا بھذا یتم تحدید بعد ھذه-2
 
   مركز ھذه النقطةالزاویة بین بحساب) أو المھندس االستشاري ( من خالل برنامج االتوكاد نقوم -3
 

وتحدید ) .. وإال یتم اعتماد أكثر من نقطة مرجعیة ( المشروع ان أمكن  المرجعیة وبین مركز كل مركز لجمیع أوتاد
 . المباشرة بین مركز ھذه النقطة وبین مركز كل وتد من االوتاد كذلك المسافة

 
والمسافة عن جمیع  جعیة وبما أننا نعلم مقدار الزاویةنقوم بتثبیت جھاز الثیودالیت على ھذه النقطة المر في الموقع-4

 . نستطیع تحدید كل مراكز االوتاد بھذه الطریقة" االوتاد إذا
 

  .توفرھا ودقة نتائجھا إلمكانیة" بعد التجربة والخبرة وجدت ان ھذه الطریقة ھي األكثر استخداما
 

III.باستخدام جھاز “ Total station” إدخال معطیات إحداثیات جمیع االوتادمن خالل  والذي یعمل 
 

بالطبع ھذه الطریقة . ومن ثم یقوم الجھاز بتحدید مراكز ھذه االوتاد بدقة متناھیة  الى الجھاز مع إحداثیات المشروع
 . األدق ولكن في بعض األحیان ال تكون متوفرة ھي
 

  نقاط ال بد التنویھ الیھا ........ یتبع
 
 محمد زاید.م
  
  

  اتمناھا من كل االخوة االعضاء والتي مع الشكر الجزیل لمتابعتك الجیدة تحیاتي لكاخي احمد 
  : اما بخصوص اسفساراتك

  الشكل الدائري فاضل نوعیة غطاء لھ ھو الغطاء البالستیكي الدائري الشكل بما ان الوتد یأخذ -1
وھو الذي رأیتھ  مم١٥٠ء البالستیكي ھو مم فان قطر الغطا٧٥المواصفات تنص على ان یكون مقدار الغطاء  وبما ان

ونصفھ االخر ھو الفعال خارج الوتد  الوتد ولكن الحظ ان نصف قطر ھذا الغطاء یكون داخل) بشكلھ الكامل ( بالصور 
   مم٧٥بمقدار 

 
  ( وھو ما تسال عنھ( ولكن من جانب آخر ،،،،،،،،،،،،، من جانب  ھذا بشكل عام

  : وضع خاص كان كاالتيفي حالة ھذا المشروع ھنالك 
 

 . سم٥٠تصمیم ھذه االوتاد لھذا المشروع من قبل المصمم على ان یكون قطرھا  تم (1
 .  سم٣٥وبالتالي تم تفصیل الحدید لبعض االوتاد على قطر  (2
تم زیادة االوتاد  وبین االستشاري ومقاول االوتاد وبناء على طلب مقاول) المقاول ( اجتماعات بینا  ولكن بعد عدة (3

القطر عمود الحفر الخاص بماكینة االوتاد  وذلك فقط لیناسب ھذا) زیادة غیر انشائیة (  سم ٦٠قطر الوتد لیصبح 
 . ( یطول الشرح لھذا البند( 

 . سم45 قمنا بتعدیل قطر الكانة لتصبح، في االوتاد التي لم یكن حدید التسلیح قد انجز بعد  وعلیھ (4
 
 .  سم٥٠لیناسب الحدید   وھنالك اخرى انجز٦٠ز الحدید فیھا لیناسب قطر ھنالك اوتاد انج" اذا
 

   سم٣٥فصل على  كان الحدید قد pile head after trimming 2 في الصورة
 .  سم٤٥وان الحدید قد فصل على  ستجد ان الغطاء مظبوط pile head after trimming ولكن انظر الصورة

 . عة افضلمرفق مرة اخرى ملف الصور لمتاب
 
 

  االوتاد وھو تكسیر رؤوس/ بخصوص استفسارك الثاني " ثانیا 
 . مرحلة تنفیذ االوتاد في" ھنالك عدة طرق لتكسیر رؤوس االوتاد سیأتي ذكرھا الحقا 

على الوتد " الیدوي فھي ال تعتبر من الطرق التي قد تشكل خطرا اما الطریقة التي اتبعناھا وھي التكسیر بالجاك ھامر
 . فسھن

المواصفات على  صحیح بما یخص ان یتسبب ضرر براس الوتد في الجزء المتصل بالقاعدة ولذلك تنص ولكن كالمك
  : وملخص االمر" ) سیأتي تفصیل ذلك الحقا( معالجة ھذا الجزء بالذات 

  : بعد االنتھاء من التكسیر یجب على المقاول عمل االتي
 .لقاعدةمن الوتد داخل ا  سم١٠ضمان وجود  -1



  المتصل مع القاعدة وعدم وجود تشرخات  سم في الجزء٥٠ سم او ٦٠ضمان قیاس قطر الوتد باكملھ  -2
 

 . خاصة عالیة المقاومة وذلك من خالل معالجة راس الوتد بمواد
 

ي والتي من شأنھا احاطة الموضوع بالكثیر من النواح اخي العزیز ارجو ان اكون وفقت باالجابة على اسفساراتك
  . المھمة

  منك ومن االخوة االعزاء المزید" شاكر لك متابعتك متمنیا
  
  
  

  نقاط ال بد التنویھ لھا في نھایة المرحلة الثانیة

 
 موقع العمل نقاط ال بد التنویھ الیھا في في مرحلة تجھیز

 
 ٣٦- ٣٨#الموضوع والتي ھي في الصفحة الثالثة مشاركة رقم  ھذا المشاركة تتبع الخر مشاركة لھذا

 
ویطلب منھ ذلك  , العقود یعتبر المقاول الرئیسي مسؤول عن إعادة دراسة تصمیم االوتاد والتأكید علیھا في اغلب .1

الكفاءة والمعدات لتنفیذ ھذه  معتمد ومرخص ویملك pile subcontractor من خالل تعاقده مع مقاول أوتاد
االوتاد الموصى بھا من قبل المصمم من كافة نواحیھا سواء قطرھا  ةعلى ان یقوم مقاول االوتاد بإعادة دراس. األعمال 

 أو حتى عددھا وذلك من خالل تقریر فحص التربة ومقدار األحمال التصمیمیة على القواعد أو تسلیحھا أو عمقھا
  . والمواصفات الفنیة للمشروع

 
لوجود الخبرة ( المصمم / رة من االستشاري باعتماد نفس المخططات الصاد في اغلب األحیان یقوم مقاول االوتاد .2

مقاول االوتاد في  المصمم أو للجوء المصمم الى مقاول أوتاد قبل البدء بالتصمیم واعتماده على توصیات لدى المھندس
 (. وضع المخططات اإلنشائیة والتصامیم

 
 أو ( Pre-construction pile) المواصفات والكودات بضرورة عمل فحص تجریبي ولكن توصي .3

( Preliminary Pile) للمشروع والتأكد من تقریر فحص التربة  في موقع العمل للتأكد من صحة تصمیم االوتاد .
ومقدار الھبوط وذلك عن طریق تحمیل الوتد التجریبي باألحمال التصمیمیة مع  وقدرة الوتد لحمل األحمال التصمیمیة و

  . (  ذكر تفصیلي لھذا الموضوعسیأتي( االعتبار عامل األمان  األخذ بعین
 

ویرفق  لكامل االوتاد بإبعادھا وتفاصیلھا shop drawing مقاول االوتاد تقدیم مخططات تفصیلیة ومع ذلك فعلى .4
الطریقة المتبعة في تصمیم االوتاد  معھا تقریر فحص التربة ونتائج فحص الوتد التجریبي باالضافة الى دراسة توضح

 .البدء بتنفیذ اعمال االوتاد قبل .calculation sheet تصمیمیةوكتیب الحسابات ال
 

سیخضع مرة  التي یجب التنویھ لھا ھو ان تثبیت عالمات مراكز االوتاد في ارض المشروع النقطة قبل األخیرة .5
ا یفضل إتباع في كل وتد من االوتاد وھن أخرى الى إعادة التأكد لكل وتد على حدا وذلك عند وقبل بدء الحفارة بالعمل

 .أي الثیودالیت التي تم االشارة الیھا في المشاركات السابقة الطریق الثانیة من طرق تحدید مراكز االوتاد
 

  التي تم شرحھا أعاله ھو الھدف من عملیة ترقیم االوتاد .6
تقدیم جدول یومي لألوتاد  بغایة التنسیق ما بین مقاول االوتاد قبل عملیة الحفر وما بین مھندس الموقع بحیث یتم -

  . األوتاد ومطابقتھا مع المخططات المراد البدء في حفرھا وبالتالي إعادة التأكد من مراكز ھذه
وكذلك الحال في االختبارات األخرى .لكل وتد مع رقم ھذا الوتد ومن اجل ربط عینات مكعبات الخرسانة المأخوذة -

 البند المطلوبة لھذا
 
 
 
 

  العمل واعمال الحفر تجھیز موقع" الثانیة انتھاء المرحلة 
 

  - "  اعمال تنفیذ االوتاد في الموقع-المرحلة الثالثة وھي  " یتبع في المشاركات القادمة باذن اهللا
 
 زاید محمد.م
  



  مراحل تنفیذ اعمال االوتاد الخرسانیة في الموقع/ المرحلة الثالثة 

 
 الخرسانیة في الموقع ادمراحل تنفیذ اعمال االوت: الجزء الثالث 

 
 . خطواتھا على البنود التي تم ذكرھا في المرحلة الثانیة وھي تجھیز موقع العمل تعتمد ھذه المرحلة بكافة

 
السابقتین وھذه  خالل العمل في المرحلتین وللبدء في خطوات ھذه المرحلة یجب تلخیص البنود الواجب تجھیزھا من

  :البنود كالتالي
 

من خاللھ والحسابات التصمیمیة المؤكدة لصحة  ع مقاول االوتاد و استالم المخططات التفصیلیة المقدمةاالتفاق م .1
 .الالزمة من االستشاري والجھات المختصة مع اخذ االعتمادات. تصمیم االوتاد

 
ید التسلیح وكذلك الحال بالنسبة الى حد. من االستشاري والجھات المختصة واعتمادھا Mix Design اخذ نتائج .2
  . "أیضا

 
باالضافة . الطبیعیة للمشروع استالم حدود األرض ومعرفة منسوب الصفر ومن ثم دراسة وتحدید منسوب األرض .3

  ( األرض من أي خطوط خدمات من خلو" بعد التأكد طبعا( ، الى تحدید أماكن التشوینات 
 

  ... وإیصال الموقع بالكھرباء والماء، غرفة العینات واالستشاري و ترتیب أماكن المكاتب الخاصة لعمل المقاول .4
 
  على Preliminary Pile واالنتھاء من عمل ال انجاز-5
 

  الوتد في ال یجوز ان یحدد ھذا( تحدید مكان ھذا الوتد التجریبي في مكان مغایر لألوتاد األخرى  ان یتم
 .( مركز احد أوتاد المشروع األساسیة

 . یتم التأكد من صحة االعتبارات اإلنشائیة لألوتاد لتحمیلومن خالل نتائج فحص ا
 
 

 وفرش طبقة الرود، واالنتھاء من اعمال الحفر) منسوب رؤوس االوتاد ( للمرحلة األولى  تحدید منسوب الحفر -6
  .لعمل المعدات" بیس تمھیدا

 
تاد مع ترقیمھا وتثبیت أسیاخ حدیدیة وإسقاط محاور االو) الخنزیرة  وعمل( إسقاط المحاور الرئیسیة للمشروع  -7

نسخ من ھذه  بالطبع ھذه األرقام تكون مثبتة على مخطط االوتاد العام بحیث تكون ھنالك ثالث" سابقا لھا كما تم شرحھ
  ( . ومقاول االوتاد،، لالستشاري والتنفیذ ( المخططات 

 
 
 . ادبعد إتمام ھذه األعمال نستطیع البدء بتنفیذ اعمال االوت" إذا
 

  الالزمة لھذه المرحلة في المشاركة الالحقة بأذن اهللا ولكن قبل الخوض فیھاٍ سأقوم بالمرور على المعدات والمتطلبات
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  حساب طول الكانة الحلزونیة للبایل

 
 السالم علیكم

 ھناك طرق تجریبیة ومنھا Spiral Stirrups (Link لحساب طول الكانة الحلزونیة
أو العنصر ( الطول الرأسى للخازوق  × 21.74604647 = ل الكانة بالمتر الطولىطو

 بالمتر) او العنصر الخرسانى ( الخازوق  قطر × ٠٫٩٧٣٣١-بالمتر ) الخرسانى
 :لحساب طول الكانة معادلة سھلة كما توجد

 بالمتر القطر× ) ط(النسبة التقريبية  × ٧= طول الكانة بالمتر الطولى 
 



 : عادلة التى تعطى ناتج دقيق فھىاما الم
 ((زاوية الميل للكانات(  جتا \ ١ + ١(  × ٢ \) ط(النسبة التقريبية = الطولى  طول الكانة بالمتر

 (عدد لفات الكانة(× القطر  ×
 

 -: أمثلة على ذلك
  سم٧٠تناظر  و المفروض أنھا) نموذج االختبار(  سم ٢٫٢=قطر االسطوانة 

   سم١٠٠تناظر ) نموذج (  سم ٣٫١٤أى أن كل 
 : مراعاة مقیاس الرسم أعاله و لف الكانة و تبین أن قمنا بعمل تدریج على االسطوانة مع

طول االسطوانة بكانة  من) تم مراعاة مقیاس الرسم لذا فھى بعد حقیقى (  متر ٠٫٥٠للف 
   مترا طولیا١٠٫١٨و ھى تناظر ) نموذج(  سم ٣٢حلزونیة یلزم 
 : ةلذا تكون النتیج

یلزم )  سم ٥مع اعتبار الغطاء الخرسانى (  سم ٨٠طولى من خازوق قطره   متر١لعمل 
 .طولى متر / ٨ مم أملس على اعتبار أن تقسیط الكانة الحلزونیة ١٠حدید   متر طولى٢٠٫٣٦

  سم٨٠تناظر  و المفروض أنھا) نموذج االختبار(  سم ٣٫٥٧=قطر االسطوانة 
   سم١٠٠ تناظر )نموذج (  سم ٤٫٤٦أى أن كل 

 : مراعاة مقیاس الرسم أعاله و لف الكانة و تبین أن قمنا بعمل تدریج على االسطوانة مع
من طول االسطوانة بكانة ) مراعاة مقیاس الرسم لذا فھى بعد حقیقى  تم( متر  2.00 للف

  مترا طولیا 42.71 و ھى تناظر) نموذج( سم  190.5 حلزونیة یلزم
 : لذا تكون النتیجة

 
 

یلزم )  سم ٥الغطاء الخرسانى  مع اعتبار( سم  90 متر طولى من خازوق قطره 2 لعمل
  متر طولى / ٨الكانة الحلزونیة   مم أملس على اعتبار أن تقسیط١٠ متر طولى حدید ٤٢٫٧١

 
 

 : المعادلة

Length of stirrup (m’) = 21.74604647 length of pile (m’) -
0.97331 Diameter (m’) 

 

 القطر حدید بدون غطاء خرسانى ثحی
 

Another easy equation is: 
Length of stirrup = 7 π x diameter  

 
 
 
Exact equation: 

 
Length of stirrup= π/2 x (1+ 1/ cos θ) x D x (8L+1) 



Where (8L+1) equals to total number of stirrups 
 
And θ is the angle of inclination about horizontal 
D diameter of stirrups 

  
  
  

  " مراحل تنفیذ اعمال االوتاد الخرسانیة في الموقع" تابع الجزء الثالث 

 
  ,,, علینا بفھم المعدات الالزمة وطریقة عملھا ووصف لوظائفھا ,, لكي نتمكن من فھم وادراك مراحل التنفیذ لھذا البند

 
 . اهللا للجمیع انشاء" ومھوما" ن مراحل عملیة التفیذ امر ھیناستكو،،،، تم دراستھ وفھمھ  الشئ الذي ان

 
  سیتخللھا...... اعمال التنفیذ  لموضوع المعدات ومتطلبات،، في المشاركات القادمة ، وبعبارة اخرى 

 
  اي ان ھذه،، كبیر من عملیة تنفیذ االوتاد الخراسانیة  جزء،،،،، شرح لوظائف المعدات وھو بالتالي 

 
 من عملیة التفیذ" تقریبا% ٧٠ستحوي ما نسبتھ  :::::: المعدات كات لشرحالمشار

 
 " ( مع الصور( لوظائفھا  المعدات واألدوات ومتطلبات بدء اعمال تنفیذ االوتاد مع شرح" یتبع 
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  ( مع الصور( االوتاد مع شرح لوظائفھا  المعدات واألدوات ومتطلبات بدء اعمال تنفیذ
 
 : معدات خاصة بمقاول االوتاد الخراسانیة" :اوال
 

وسألخص أھم المكونات لھذه المعدة والتي لھا الدور Drilling machines  ماكینة الحفر الخاصة لألوتاد1- 
  : األساسي في عملیة تنفیذ االوتاد

 
Caliber (  ویسمى أیضا، المثبت بماكینة الحفر  وھو العمود الحدیدي) : انظر الصور" Hammer 

 
  / ووظیفتھ األساسیة

 
  الممكن عمل وصل لھ الحفر الى العمق المطلوب وبالتالي فھنالك أطوال مختلفة متوفرة منھ ومن

 
  ویتمیز,,,,, (bucket ) بالباكیت ,,, ویكون موصول بنھایتھ في ما یسمى. لیناسب العمق المطلوب 

 
  ویجدر الذكر ان. كل عمودي في مكان الحفرالمعایرة بش بدقة متناھیة من خالل ماكینة الحفر على

 
  للوصلة الواحدة بحیث تتداخل الوصل مع بعضھا) ، ، م ١٥،،م١٢، م ٩٫٥" ( غالبا األطوال القیاسیة

 
  . البعض لیمنح ذلك مرونة في التحكم بالعمق المطلوب

 
 

The Bucket ( انظر الصور ) :  
 

 سم تتوفر بعدة أقطار لیتناسب مع قطر١٥٠تعدد أطوالھا وتكون بمعدل اسطوانیة الشكل ت وھي عبارة عن قطعة معدنیة
 . االوتاد



 
 / وظیفتھا األساسیة

 
I.لكونھا مرتبطة بعمود الكالیبار الذي یقوم بعملیة الحفر وبما ان قطرھا تحدید قطر االوتاد وذلك  

 
  ر الحفراالوتاد المطلوبة فبذلك تحدد قط) اقل بقلیل من قطر الوتد ( لقطر  مساوي

 
II.اختراق طبقات في اسفل ھذه القطعة تفتح لتسمح بناتج الحفر للدخول الى جوفھا خالل عملیة  
 

  ومن ثم تكرار ھذه،،، وإفراغ الباكیت  وعند امتالءھا یقوم سائق المعدة بإخراج الكالیبار،،، التربة 
 

 .( Replacement Pile ومن ھنا جاءت التسمیة ) العملیة حتى الوصول للعمق المطلوب
 
 

Auger أو المثقب :  
 

  . تأتي بشكل حلزوني وتثبت اسفل كالیبار، صالبة متفاوتة  وھو عبارة عن قطعة من المعدن بدرجات
 

 اختیار یستخدم لطبقات التربة القاسیة وبحسب درجة قساوة التربة یتم  /وظیفتھ األساسیة
 

  المثقب أكثر من مرة لتكسره اریع انھ یتم استبدالوبالتالي تجد في كثیر من المش، المثقب المناسب 
 

  . إذا صادف طبقة من الصخور الصلبة
 
 

( Case ( casingویسمى The piling frame  
 
 أما،، قطر االوتاد   قطرھا حسب–. وھي قطعة معدنیة اسطوانیة الشكل تأتي بأقطار وأطوال متعددة  :
 

  ( ,,م٦،،م٤،،م٣،،م2 ,,م١٫٥ ( أطوالھا فتتعدد حسب حالة التربة العلویة
 

  / وظیفتھ األساسیة
 
I. بشكل ما تكون ضعیفة" و ذلك بسبب ان طبقة التربة العلویة غالبا،،في بدایتھ  دعم جوانب الحفر 
 

 .القطعة في ھذه الطبقة لحمایتھا من االنھیار وبالتالي نلجأ الى تثبیت ھذه،، یسبب االنھیار لھا عند بدء الحفر 
 

II. وذلك) أو المساح ( من قبل مھندس الموقع " الوتد والمحدد مسبقا ان ان یتم الحفر في مركزضم  
 

  مقاول االوتاد قبل البدء بعملیة الحفر بوقت مناسب بالقیام بدق ھذه القطعة بحیث یقوم
  ( موضح بالصور ھذه العملیة( في مركز الوتد وتثبیتھا في طبقة التربة السطحیة ) طولھا  حسب )
 

  . case یتم إدخال الباكیت داخل ومن ثم بعد ذلك تبدأ عملیة حفر الوتد عن طریق الكالیبار والباكیت بحیث
 

  . یتم حفر الوتد في مركزه الصحیح وباختصار تعمل ھذه القطعة عملیة التوجیھ الن
 
 
 

 و إشراف نتواجد في مشروع یحتويأكثر من ذلك فھذا ما یلزم معرفتھ لنا كمھندسي تنفیذ أ لن أخوض في ماكینة الحفر
 .على عملیة االوتاد الخرسانیة

 
 

  . ارجو االطالع لكي یتضح االمر،،،،، توضیحیة لكل قطعة على حدة  صور.... یتبع 
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  لعمود الكالیبار صور لماكینة حفر االوتاد مع توضیح

 
  : ارفاق صور توضیحیة

 
 . وعمود الكالیبار،،، شكل ماكینة الحفر  ھذه الصور توضح

 
  ,, ثالث صور عدد/ المرفقات 

 
  . لیة الحفراثناء عم توضح عمود الكالیبار :: Drilling 2 / الصورة االولى

 
  Drilling machines حفر االوتاد صورة توضیحیة لماكینة :: Machine 1 / الصورة الثانیة

 
 . اثناء الحفر Caliberمع عمود الكالیبار،، اخرى لماكینة الحفر  صورة توضیحیة :: Machime 2 / الصورة الثالثة

 
 

 . كینة الحفرمرفقات لصور اخرى توضح باقي القطع المكونة لما ... یتبع
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  مع توضیح لطرقة اتصالھا بالكالیبار Bucket صور لل

 
  : (٢(ارفاق صور توضیحیة رقم 

 
 . وطریقة اتصالھا بعمود الكالیبار, Bucketھذه الصور توضح شكل البكیت

 
  ,, عدد ثالث صور / المرفقات

 
 البوابة السفلیة لھا وكیفیة الیة فتحھا واغالقھا الفراغ الباكیت مع توضح صورة ...Bucket -2 / الصورة االولى

  .ناتج الحفر
 

بعمود الكالیبار في ماكینة  صورة توضح الباكیت والیة توصیلھا ...Machine & Bucket / الصورة الثانیة
 .Casing في الكایسنج،،، الكالیبار مع الباكیت  وكما توضح ھذه الصورة كیفیة مرور عمود. ... ( الحفر

 



 
صورة توضح عملیة الحفر وكیفیة اتصال الباكیت مع عمود  ... Machine with Bucket / الصورة الثالثة

 . الكالیبار
 
 

 . الحفر مرفقات لصور اخرى توضح باقي القطع المكونة لماكینة... یتبع 
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  The piling frame ویسمىCase ( casing ) صور ال

 
  : (٣(ة رقم ارفاق صور توضیحی

 
 , The piling frame ویسمىCase ( casing ) توضح شكل ھذه الصور

 
  ,, عدد ثالث صور/ المرفقات 

 
 . ( یمین الماكینة على( توضح صورة لثالث اطوال من الكاس  ...Case / الصورة االولى

 
 . د بعد االنتھاء من صبھاخراجھا من مكان الوت اثناء.Case صورة توضح ... ...Case 02 / الصورة الثانیة

 
 

 . من مكان الوتد بعد االنتھاء من صبھ" بعد اخراجھا كلیا .Case صورة توضح ...Case 03 / الصورة الثالثة
 
 
 

  المعدات الخاصة بمقاول االوتاد الخراسانیة... باقي ... : یتبع 
  
  
  

  "الخراسانیة دالمعدات الخاصة بمقاول االوتا"تابع الجزء الثالث من تنفیذ االوتاد 

 
 ...... الخرسانیة للمعدات ومتطلبات مرحلة تنفیذ االوتاد.... تابع
 

  . ... خالل مقاول االوتاد الخرسانیة ھذه المعدات تعتبر تابعة للمعدات الواجب توفرھا من
 
 

  bentonite slurry  :البنتونیت مادة2- 
 

 متوفرة من عدة مصانع اكثرھا انتشارا متواجد في الھند) م  كلغ٥٠( بأكیاس معبأة  وھي مادة تأتي على شكل بودرة
  . بالنسبة للسوق الخلیجي

 
  / وظیفتھا األساسیة

 
عملیة الحفر في مكان  وذلك من خالل ضخھا أثناء، المادة بعد خلطھا بالماء على تدعیم جوانب الحفر لألوتاد  تعمل ھذه

  الوتد
 

تعتمد على نوع طبقات التربة فان كانت التربة ضعیفة نزید من الكثافة  لمادةویجدر اإلشارة ھنا ان نسبة كثافة ھذه ا
  . متماسكة نوعا ما نقلل من كثافة ھذه المادة وان كانت

 
 

  : توفر ھذه البنود ولتوظیف ھذه المادة یجب
 



• slurry tanks , البنتونیت خزان : 
 

  . mixer یتم توصیل ھذا الخزان مع الخالط وھو الخزان الذي یتم فیھ تفریغ أكیاس ھذه المادة بحیث
 

•High-speed mixers, الخالط:  
 

الخلیط بالنھایة الى المكان الذي تحفر فیھ االوتاد بواسطة  وھو الذي یقوم بخلط مادة البنتونیت مع الماء لیضخ
 .المضخة

 
•Pump, المضخة:  

 
  .ن حفر الوتد بواسطة األنابیبالخلیط الى مكا ویتم توصیلھا بالخالط للقیام بعملیة إیصال

 
•Water tank, خزان میاه: 

 
 .الخلط بحیث یكون مجاور لخزان البنتونیت والخالط إلتمام عملیة

 
 

 یتضح االمر ارجو االطالع لكي،،،،، صور توضیحیة لھذه االدوات .... یتبع 
__________________ 

  محمد زاید/ المھندس 
-SKYLINE CONTRACTING CO. L.L.C-U.A.E 

  
  

  الصور مع) معدات خاصة بالمقاول الرئیسي ( تابع المعدات الالزمة في موقع العمل 

 
 
 ...... الخرسانیة للمعدات ومتطلبات مرحلة تنفیذ االوتاد.... تابع
 

  : معدات خاصة بالمقاول الرئیسي" :ثانیا
 
 

واغلب األحیان یتم توفیرھا من قبل ،، في موقع العمل توفرھا  المعدات التالي ذكرھا من متطلبات العمل لھذا البند ویجب
 انھ في بعض األحیان وحسب شروط العقد مع مقاول االوتاد قد تكون عملیة توفیرھا من إال،،المقاول الرئیسي 

 : . مسؤولیة مقاول االوتاد
 

 . في مشاركة مستقلة مع ارفاق صور لكل معدة،،سابدا بذكرھا بالترتیب 
 
  : والغایة منھا) انظر الصور ( وسیارات نقل ... ،الجرافة أو اللودر  . Shovel & Truck - / " اوال
 
 . ( الوصول الى منسوب رؤوس االوتاد( المساعدة في عملیة الحفر للمرحلة األولى  •
 
 . سیارات النقل بتحمیلھا في، تنظیف موقع العمل أول بأول وإزالة مخلفات ناتج الحفر  •
 
 حالة الموقع عملیة التشوینات ونقلھا الى أماكن العمل حسبالمساعدة في  •
 

  باقي المعدات مع الصور... یتبع 
  
  

  ...معدات المقاول الرئیسي.. تابع 

 
  / اعمال االوتاد من قبل المقاول الرئیسي تابع للمعدات الواجب توفرھا في موقع المشروع لتنفیذ

 



 
 /: والغایة منھا) انظر الصورة  ) (JCB ) أو الحفارة ,, Excavator : ثانیا
 
 ( cut off level الوصول الى منسوب ال( المساعدة في عملیة الحفر للمرحلة الثانیة •

 
 . ( مرفق الصور( الحفر حول رؤوس االوتاد  بحیث تتطلب ھذه المرحلة حفار بباكیت صغیر وذراع طویل للتمكن من

 
  : المرفقات عدد اربع صور

 
 . ى توضح كیفیة البدء باعمال الحفر حول رؤوس االوتادالصورة االول -
 . الثانیة والرابعة الحفر حول رؤوس االوتاد الصورة -
 . عن موقع االوتاد" بعیدا نقل ناتج الحفر،، الصورة الثالثة  -
 

   یتبع مرفقات مجموعة ثانیة من الصور لھذه المعدة
  
  
 

  Excavator صور لل... تابع 

 
  عدد اربع صور ...... Excavotor موعة ثانیة من الصور للحفارھذه مرفقات لمج

 
  / الصور

ویتضح من ھذه الصور منسوب ھذا  Cutt of level الحفر لمنسوب ال توضح عملیة،، الصورة االولى واالخیرة  -
  .الحفر

 
 . توضیح لعملیة الحفر ونقل ناتج الحفر،، الصور الثانیة والثالثة  اما -
  
  

  ... مشاركة ساتابع شرح باقي المعداتوفي ھذه ال
 
 
  / جاك ھمر یدوي بحجم كبیر Jack Hammer / "ثالثا
 
 . لغایة تكسیر رؤوس االوتاد •
 
  Grabs machine رؤوس االوتاد باالستعانة بماكینة بجدر الذكر ھنا ان ھنالك طریقة أخرى لتكسیر •

لوب ومن ثم تقوم بعملیة قص رأس الوتد قطعة واحدة االوتاد حسب المنسوب المط خاصة تقوم باإلمساك برؤوس
  وإزالتھا

ھذه المعدة بشكل عام یجعل  ولكن عدم توفر) وھنالك متطلبات خاصة یجب أخذھا بعین االعتبار في ھذه العملیة  )
 .اللجوء الیھا أمر غیر شائع

 
 .... شرح لباقي المعدات الخاصة بالمقاول الرئیسي،، القادمة  یتبع في المشاركة

 
 

  صورة واحدة توضح عملیة تكسییر رؤوس االوتاد عن طریق الجاك ھامر / المفقات
  
  

  ...معدات المقاول الرئیسي.. تابع 

 
 : اال وھي في المشاركات السابقة تم ذكر ثالثة انواع من المعدات

 ھمر جاك Excavator... Jack Hammer و الحفارة ,, Shovel اللودر
 

  ... ساتابع شرح ذكر المعدة الرابعةوفي ھذه المشاركة 
 



 
Bob cat الغایة منھ/ أحجام  وتوفر بعدة) انظر الصور ( وھو شویل بحجم صغیر  / "رابعا :  

 
 . وذلك بسبب صغر حجمھ،، بالضرر لألوتاد  الدخول الى موقع الحفر وإزالة المخلفات دون ان یتسبب•

 
 . ... ة المخلفات الناتجة من مادة البنتونیت والحفر قبل تصلبھابواحد إلزال مرافقة عملیة حفر االوتاد واحد•

 
 .... شرح لباقي المعدات الخاصة بالمقاول الرئیسي،، یتبع في المشاركة القادمة 

 
 

 : صورتین كاالتي/ المرفقات 
 

  . ھذه المعدة الصورة االولى توضح شكل
 

 .البنتونیت حول االوتاد ةتوضح عملیة تنظیف وازالة مخلفات ماد..الصورة الثانیة 
  
  

  / خالطھ الخرسانة والمضخة , Concrete Mixer & Pump : "خامسا
 
المشروع وھي بدورھا تقوم بتامین ھذه  ما یتم التعاقد مع شركة خرسانة جاھزة لتورید الخرسانة الى" غالبا •

 . المعدات
 
  وفر المضخة لضمان الجودة فيمن الممكن ان یتم الصب عن طریق ت یجدر اإلشارة ھنا الى انھ •

  . ( .. , تجنب االنفصال الحبیبي ) الخرسانة المصبوبة
 

الوتد ومن أعاله یأتي على شكل مخروطي بحیث یثبت برفعة عن طریق  أو االستغناء عنھا باستخدام خرطوم بطول
المخروطي  الخرطوم أو الشكلعلى ان یتم وضع اعلى ، ومن ثم إنزالھ في مكان الوتد المحفور ,, الرافعة المتحركة

 . ( انظر الصور( بشكل یسمح لسیارة الخرسانة الصب من خاللھ 
 

 .... شرح المعدات الخاصة بالمقاول الرئیسي،، المشاركة القادمة  یتبع في
 

  : ملفین // المرفقات
 

 . اربع صور توضح شكل المضخة وكذلك عملیة الصب لھا عدد concrete pumb / الملف االول
 
 

 concrete pipe / الملف الثاني
 

  : عدد ثالث صور
 . توضح شكل البایب.. االولى  الصورة

 . الرافعة ووضعھا امام سیارة الخرسانة توضح عملیة رفع البایب عن طریق.. الصورة الثانیة 
 . لالوتاد من خالل البایب ز توضح عملیة الصب..الصورة الثالثة 

 
 .. محمد زاید.م
  
  

وتختلف باختالف نوع  فاطوال الكایس تتنوع// كنت في مشاركاتي السابقة وضحت ھذه النقطة  : case اطوال ال
حسب اول وتد ...  امتار ٣م الى ١٫٥قد یكون  بارتفاع بسیط case ففي التربة المتماسكة سنحتاج الى// التربة 

  .. تجریبي یتم عملھ
 case اللحام بین نلجأ الى عملیة.. تجنا الى اكثر من ھذا الطول وفي حال اح،،  م ٦،،، م ٤تتراوح من  وھنالك اطوال

  . المحفور في مكان الوتد caseباتباع تقنیة معینة لعملیة اللحام وانزال ال
 . االنھیار اثناء عملیة الحفر فالغایة من الكیس ھي دعم جواب الوتدر في الطبقات السطحیة للتربة من

 
  الصب ؟؟ بعد caseزالة المتى یتم ا/ االستفسار الثاني 



 
  / الصفحة السابقة واالجابة كانت االتي اخي الكریم تم االجابة على ھذا السؤال بعد وروده من زمیل اخر في

 
یتم رفع ال ،،، فعند رفع خرطوم الخرسانة بواسطة الرافعة ،،، الصب مباشرة  بعد االنتھاء من Case یتم رفع ال ...

 . ( الشك االبتدائي( لتجنب وجود الكایس اثناء تصلد الخرسانة ،، تھ الرافعة في وق كایس بنفس
 

 . المشاركات ومزید من،، ارجو ان تكون االجابات واضحة لك مع املي بمتابعة الموضوع 
 . لك" وشكرا 

  
  

  / اخي العزیز
 . لسؤالك وحسن تواصلك" شكرا

 
  : slump مقدار الھطول
 . مم 25 -+175

water cement ratio : 0.45 
cement : 420 kg/m3 

 
  / مضافات الخرسانة

1- RP264 :  
  ,,,,,,,,, WOKABILITY الخرسانة مضافة خاصة لتحسین تشغیل -
 . initial setting time باالضافة الى عملیة تاخیر زمن اشك االبتدائي -
 

2- SP495 : وھي عبارة عن super plasticized --- للخرسانة وتعمل على ملین  
 . زیادة قوة الخرسانة -
بد  وبالتالي كان ال،،، " والتي تعتبر كبیرة جدا)  مم ١٧٥( والتي تعطینا نسبة الھطول  معادلة نسبة الماء لالسمنت -

 . من ھذه المضافة
 

  . مع تكرار شكري لسؤالك،،، ارجو ان تكون االجابة واضحة 
  
  
  

  // AHMED 19 تحیاتي اخ
  على مداخلتك" شكرا

بعد مراجعتي للكود االمریكي والمصري وبعض الكودات / الوتد وبین توقیت صبھ  الفترة نا بین حفر مكانبخصوص 
 ( BS 8004 البربطاني لیس من ضمنھا وممكن ان تقوم بمراجعة الكود ) االخرى

  : ولكن في الكتب المختصة في تصمیم االوتاد وجدت االتي،،،، على ذلك  لم اجد ما ینص
 

If there is any . exceed six hours and placing concrete should not up-cleaning
appreciable delay the depth of the pile bottom 

should be checked against the measured drilled depth before placing the 
concrete to ensure that no soil has fallen into the 

hole. If the reinforcing cage extends only part-way down the hole it should be 
suspended from the top of the pile shaft before 

commencing to place the concrete. 
 

فیجب تنظیف مكان ،، تاخر اخرسانة لسبب ما  في حالة،،،  ساعات للوتد المحفور ٦وھذا مفاده انھ یجب الصب خال 
  . مع مراعاة حدید التسلیح ان كان قد وضع. وسقوط التربة في قاع الوتد  اكد من عمقھ لضمان عدم انھیارالوتد والت

 
 

  AASHTO//3.5 - في الكود االمریكي// االجراء تجاه المقاول  وبخصوص
 

any pile damaged by reason of internal defects or by improper driving or 
driven out of its proper location or etc...  



then ::the pile shall be corected at the contractor's expence by one of the 
following methods : 

1-the pile shall be withdrawn and replaced by anew and f necessary , alonger 
pile 

 
2- A second pile shall be driven adjacent to the deffective or low pile 

 
  / االجراءات التالي على حساب المقاول انھ ان تم التاكد من ان الوتد معیب یجب اخذ/ مفاده 

 . اكبر ازالة الوتد ووضع آخر وان لزم المر بطول
  .. او وضع وتد آخر مجاور للوتد المعیب

 
 . اال حین اتخاذ االجراءت اعاله.. ..ینص عى عدم دفع تكالیف الوتد المعیب  وفي بند آخر من المواصفات

 
 / تستفسر عنھ ان انقطاع في الصب لخرسانة الوتد ھو ما// خالل مداخلتك  ولكن ما فھمتھ من

 
وھو االمر ، االبتدائي للخرسانة فھذا سیولد فاصل  ان تجاوزت فترة االنقطاع مدة الشك/ وعلیھ یجب ادراك االتي 

  / االجراء التالي ومع ذلك علینا اتخاذ،،،، المرفوض 
 ضمن االوتاد المنوي عمل فحص التحمیل علیھا تعمد على ان نقوم باختیار ھذا الوتد من،،، بعد انھاء الصب 

LOADING TEST ,, الوتد ومطابقتھ مع الحمولة التصمیمیة للتاكد من قدرة تحمل . 
 

والذي یحدد جودة تجانس خرسانة  sonic test ,integery test فحص باللجوء الى،، باالضافة الى ما ذكرت 
 .... ( ’waisted’ or ‘necked) او وجود تربة منھارة اثناء صب الخرسانة او الوتد وعدم حدوث تعشیش

 
  . ظھر ان الوتد بالفعل معیب نلجأ الى االجراءات التي تم شرحھا اعاله فان
 
 . تكرار شكري لمداخلتك مع
  
  
  
  

  وقع العملتابع للمعدات الواجب توفرھا في م

 
 عند المعدات الواجب توفرھا من قبل المقاول الرئیسي توقفت،،في المشاركة االخیرة المتسلسلة لبنود التفیذ 

  / ضروریة ھي بالترتیب وكنت قد ذكرت خمسة معدات
 

  ,, Shovel اللودر
 Excavator و الحفارة

... Jack Hammer جاك ھمر  
, Bob cat وھو شویل بحجم صغیر  

Concrete Mixer & Pump , خالطھ الخرسانة والمضخة 
 
 

  : السادسة واالخیرة وھي وفي ھذه المشاركة ساتابع شرح ذكر المعدة
 
 
 

  الرافعة المتحركة : " / " Mobile Crane ,سادسا
 

–  طن٨٠ – طن ٥٠ – طن ٢٠( القدرة على حمل األوزان الثقیلة حسب نوع المعدة  وھي رافعة متحركة لھا
 . وكذلك یختلف طول ذراعھا من ماكینة ألخرى... ) طن 100... ... 

 
  / الغایة منھا

 . العمل على رفع حدید التسلیح للوتد وإنزالھ في مكانھ قبل الصب-
 



 . من مكانھ بعد االنتھاء من عملیة الصب case الكایس رفع-
 
 أمام سیارة الخرسانة وإنزالھ للوتدالخرسانة لألوتاد عن طریق حمل خرطوم الصب من  المساعدة في عملیة صب-

 .المراد صبھ
 
  . الحدیدیة إلى مكان الفحص ومن ثم إزالتھا في فحص التحمیل لألوتاد یعمل على رفع بلوكات الخرسانة والجسور-

 
  التشوینات لموقع العمل المساعدة بشكل عام في أعمال-

 
  / وضوعنافي م وفي الصور المرفقة توضیح لھذه المعدة ومدى اھمیتھا

 
 

  رفع حدید التسلیح لوضعة في حفر الوتد قبل صبھ الرافعة اثناء / الصورة االولى
 
 

 
 
 



 
  . و خرطزم الصب في عملیة صب الوتد بالخرسانةا.. تحمل التریمي بایب  الرافعة وھي / الصورة الثانیة

 
 

!

 
 
 
 
 

 . من موقع الوتد بعد االنتھاء من عملیة الصب case الرافعة اثناء رفع الكیس / الصورة الثالثة واالخیرة
 
 
 

Error!



 
__________________ 

  محمد زاید/ المھندس 
-SKYLINE CONTRACTING CO. L.L.C-U.A.E 

  
  

  انتھاء شرح المعدات الواجب توفرھا في موقع العمل

 
المعدات الواجب توفرھا في موقع العمل سواء من المقاول  قة نكون قد استكملنا شرح كافةبانتھاء المشاركة الساب

  الرئیسي او من مقاول االوتاد
 

  وكما أسلفت الذكر في بدایة سردي للمعدات
 
 الالزمة وطریقة عملھا علینا بفھم المعدات،، لكي نتمكن من فھم وإدراك مراحل التنفیذ لھذا البند " (  اقتباس )

 , ووصف لوظائفھا
نھایة  -- " من مفھوم عملیة التنفیذ "تقریبا% ٧٠ستحوي ما نسبتھ  :::::: أي انھ ھذه المشاركات لشرح المعدات

  االقتباس
 
 
 

 ( الخرسانیة في الموقع مراحل تنفیذ اعمال األوتاد(متابعة الجزء الثالث 
 

  :للمراحل السابقة بان المتابع/ وھنا أود توضیح أمر 
 



 . مرحلة ما قبل التنفیذ -
 . موقع العمل ومن ثم مرحلة تجھیز -
 . األوتاد لتنفیذ اعمال) الجزء الثالث( والمراحل السابقة من ھذا الجزء  -
 

التنفیذ ھو ترتیب المعلومات المذكورة بشكل متسلسل مع إضافة الیسیر من  أن ما تبقى في عملیة "سیدرك تماما
  . أحطنا بشكل إجمالي بعملیة التنفیذ لألوتادلنكون قد.... الموضوع متممات

 
الربط وكمقدمة ابدأ بعدھا بسرد ما تبقى  لتسھیل عملیة" سأقوم بمراجعة بعض ما تم ذكره سابقا/ ولترتیب المعلومات 

  : من ھذه المرحلة
 
 - البنود في الجزءاالول ذكرت ھذه - ) :الرئیسي  المقاول( نبدأ بتسلیم الوثائق المطلوبة لمھندسي التنفیذ " / أوال
 

  Approved Structural Drawing .المعتمدة المخططات اإلنشائیة -1
 .المصمم تقریر فحص التربة المعتمد من قبل -2
 .. , الفحوصات المطلوبة، الحدید ، الخرسانة –  ویھم ھنا مواصفات األوتاد- المواصفات الفنیة الخاصة للمشروع  -3
  Bench mark.واعتماد صفر المشروع.site layout تسلیم موقع العمل -4
 
 
 

بعد استالم مھندس  ما جاء ذكره في الجزء الثاني من تلخیص لتجھیز موقع العمل قبل البدء بتنفیذ االوتاد / " ثانیا
  : ةمرحلة تجھیز موقع العمل ملخصة بالنقاط التالی التنفیذ جمیع الوثائق المذكورة أعاله واستالم ارض المشروع تبدأ

 
إلیصال  و عمل اإلجراءات الالزمة... األرض من خطوط الكھرباء والماء واالتصاالت والغاز  التأكد من خلو -1

  .الخدمات المؤقتة من ماء وكھرباء واتصاالت إلى موقع العمل
 

موقع من مطابقتھا ال والتأكد من خالل مھندس) من خالل دائرة المساحة أو من یمثلھا( أركان المبنى الرئیسة  تحدید -2
ومن ثم نقل ھذه ... لشكل المبنى وملكیة الجار لمخطط المشروع والتأكد كذلك من المسافات بینھا واألركان المحددة

  . المشروع للحفاظ علیھا بإتباع الطرق المساحیة الخاصة لذلك النقاط المحددة للمبنى إلى خارج ارض
 

صفر   التأكد من منسوب األرض الطبیعیة للمشروع بالنسبة إلىومن ثمbench mark المشروع أو تحدید صفر -3
وعمل میزانیة ( الطبیعیة  المشروع عن طریق قراءة میزان القامة لمنسوب صفر المشروع ومن ثم منسوب األرض

 (شبكیة إن لزم األمر
 

4- offices & plants Layout شویناتعمل مخطط تفصیلي الماكن المكاتب والسور المؤقت وأماكن الت ...  
 

عیھا وكذلك األمر لحدید  للمشروع حسب المواصفات واخذ االعتماد Mix Design تصمیم الخلطة الخرسانیة -5
 . التسلیح بعمل الفحوصات الالزمة واخذ االعتماد علیھا

 
ابات التصمیمیة المقدمة من خاللھ والحس واستالم المخططات التفصیلیة) مقاول الباطن ( االتفاق مع مقاول األوتاد  -6

 .الالزمة من االستشاري والجھات المختصة مع اخذ االعتماد. المؤكدة لصحة تصمیم األوتاد
 

 اهللا سابدأ بشرح الخطواط المتسلسلة لعملیة تنفیذ االوتاد في المشاركات القادمة باذن
__________________ 

  
  
  

  الخطوات المتسلسلة لتنفیذ االوتاد الخرسانیة

 
واالنتھاء من خطوات تجھیز موقع العمل المكذورة في ، لھذا البند  ھاء من تسلم الوثائق المطلوبة ذات العالقةبعد االنت

  . / المشاركة السابقة
 

  : االوتاد الخرسانیة ملخصة بالمراحال التالیة ساقوم بشرح الخطوات العملیة المتسلسلة لتنفیذ عملیة
 

 . او الوتد التجریبي Pre-construction pile : المرحلة االولى



 
 . للمرحلة األولى اعمال الحفر: المرحلة الثانیة 

 
 . تحدید محاور المشروع ومحاور األوتاد: المرحلة الثالثة 

 
 . مرحلة حفر وصب وتسلیح االوتاد الخرسانیة: المرحلة الرابعة 

 
 . اعمال الحفر للمرحلة الثانیة: المرحلة الخامسة 

 
 .اعمال معالجة رؤوس االوتاد : المرحلة السادسة

 
 . الخاصة ببند االوتاد الفحوصات الموقعیة: المرحلة السابعة واالخیرة 

 
 

  الموقعیة كلما امكن لي ذلك محاوال تدعیم عملیة الشرح بالصور *******

 . المراحل وسابدا في المشاركة الالحقة انشاء اهللا بالمرحلة االولى من ھذه
__________________ 

  
  
  

  :الوتد التجریبي Preliminary Pile  /ویسمى كذلك / construction pile -Preالمرحلة األولى
 

 عنھ البند بشكل مختصر في مشاركاتي من الجزء األول وسأقوم ھنا بتعریفھ وتقدیم شرح كافي تم اإلشارة إلى إلى ھذا
/  
 

 :¬ تعریف
 

  عة والمعتمدة في مخطط األوتاد وبنفسحفره وتسلیحھ وصبھ حسب التصامیم الموضو ھو وتد یتم
 .. والمخططات، االرتفاع المشار الیھ في تقریر التربة 

 
االوتاد  التحمیل علیھ للتأكد من دقة التصامیم المقدمة والقدرة على حمل األوزان المقدرة على بغرض عمل فحوصات

  وذلك من،، من المبنى 
 

 , .بعامل األمان المحدد" الى الحمل التصمیمي مضروبا" وصوال جخالل قیاس نسبة الھبوط تحت التحمیل المتدر
 
 

  / عدده وقطره
 

  "فمثال، لكل قطر من االوتاد .یتم عمل وتد تجریبي واحد على األقل  تحدد المواصفات البریطانیة بان
 

  . سم ٩٠وآخر بقطر ،، سم ٦٠یتم عمل وتد تجریبي بقطر :  سم ٩٠سم وأخرى ٦٠ھنالك أوتاد بقطر  لو كان
 

  / قیمة األحمال التجریبیة الواجب تطبیقھا علیھ¬ 
 

وھنا المقصود ( نوع من االوتاد المراد انجازھا  لكل Working Load یقوم المصمم بتحدید األحمال التشغیلیة
 . المواصفات وعلى المخططات المعتمدة وإرفاقھا في) بالنوع ھو حسب األقطار 

 
 من المبنى على األعمدة ومن ثم توزیع ھذا الحمل على ھامات االوتاد مال المحسوبةویقوم المصمم بذلك حسب األح

Pile Caps / تقسیم الحمل على عدد االوتاد لكل ھامة ومنھ .  
 

في المخطط اإلنشائي الخاص ) حسب قطره ( المصمم بذكر الحمل التشغیلي للوتد  ویجدر اإلشارة الى ضرورة ان یقوم
 . تقید بھ أثناء عملیة الفحصلیتم ال ,, باألوتاد

 



التشغیلي المحدد من قبل المصمم  ضعف الحمل = قیمة الحمل الواجب تطبیقھ على الوتد التجریبي أما المھم ھنا وھو
ھنا یجب تحمیل الوتد التجریبي ،،،  طن ٢٠٠للوتد ب  فلو كان المصمم قد حدد الحمل التشغیلي) حسب القطر ( 

  .  طن٤٠٠= بحمولة 
 
 
 / ¬ ى یتم فحصھمت 

 
المقاومة الممیزة ل  فحص وتحمیل الوتد التجریبي عند التأكد من نتائج فحص المكعبات الخرسانیة ووصولھا الى یتم
  /  یوم و المنصوص علیھا في المواصفات اإلنشائیة٢٨
 ٢٨مة المطلوبة ل المقاو ولكن ان تم فحص المكعبات على مدة اقل من ذلك وتبین تحقیق،،،  یوم ٢٨بعد " غالبا وھي
 ( الى ذلك في الموقع لتوفیر الوقت ما یلجأ" وغالبا( نستطیع بدء عملیة الفحص والتحمل ،، یوم 
 
 
  / المترتبة من فحصھ¬ النتائج 

 
فان كانت النتیجة اقل من / الھبوط الحاصل نتیجة األحمال المطبقة على الوتد  تحدد النتائج المترتبة على الفحص بمقدار

  ألقصى المسموح بھا الحد
 نكون صدقنا على التصامیم والمخططات الموضوعة لألوتاد وبذلك فقط,,  مم 10بشكل عام وھي في اغلب المواصفات

 . نستطیع بدء العمل لتنفیذ االوتاد الخرسانیة
 
 

  / موقعھ¬ 
 

  ,, ارج حدود المبنىعلى االوتاد المحددة بالمخطط أي خ یتم اختیار موقع قریب من موقع العمل بشكل ال یؤثر
 

  ,, في المخطط الى ضرورة عدم القیام بعمل ھذا الوتد التجریبي في مكان مخصص ألحد االوتاد المحددة/  وھنا انوه
األمر الذي یتم بھ تحمیل وتد رئیسي من أوتاد  / األمر الذي یلجأ إلیھ بعض مقاولي االوتاد بغایة التوفیر االقتصادي

كما وان حدث فشل في ھذا الوتد سنلجأ الى عملیات معقدة من إعادة التصمیم  ,, المصمم لھاالمشروع بضعف الحمولة 
 ,األمر لمعالجة

 
المشروع األماكن الواجب اختیارھا للوتد  ویوضح الشكل المرفق والمقتبس من مخطط أوتوكاد لموقع االوتاد العام في

  : التجریبي
 

Error!



 
 
 
 
 

وبعد التأكد من ان نتائج الفحص كانت مقبولة وضمن construction pile - Pre ,ھنا انتھى الشرح عن
  تبدأ عملیة تنفیذ االوتاد الرئیسیة للمشروع في المراحل الالحقة باذن اهللا ,,, المواصفات

__________________ 
  محمد زاید/ المھندس 

-SKYLINE CONTRACTING CO. L.L.C-U.A.E 
 

  "وأتبع السیئة الحسنة تمحھا ، وخالق الناس بخلق حسن. اتق اهللا حیثما كنت" : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  
  

نبدأ ... لتصامیم الموضوعة ل بعد االنتھاء من الخطوة االولى من الخطوات الموضحة اعاله والتاكد من مطابقتھا
  : بالخطوة الثانیة

 
  : اعمال الحفر للمرحلة األولى/ الثانیة  الخطوة

 
  الثاني من مشاركاتي في الموضوع ستجد شرح كافي عن اعمال الحفر ومراحلھا ومتطلباتھا وبالرجوع إلى الجزء

 
 قبل المعالجة( الخرسانیة  وتادالحفر حتى منسوب سطح األ: والمقصود بالمرحلة األولى للحفر ھنا  ,,

) ) Trimming 
 

  / المرحلة تجدر اإلشارة ھنا إلى أن ھذه
 
 . المبنى الخارجیة بشكل عام ¬بل فقط تحدید أركان وحدود،، ال تتطلب تنزیل المحاور للمشروع 



 
  . " تعریفھ سابقا ¬والذي تم cut off level تتطلب معرفة منسوب أل 

 
ویساوي ( إلى منسوب الحفر للمرحلة األولى  ¬"وصوال) حسب المخططات ( ض المشروع حفر كامل مساحة ار 

  ( الوتد الذي سیتم تكسیره ومعالجتھ ارتفاع الجزء من + cut off level منسوب أل
 
نقوم بفرش ،، رخوة ولن تتحمل معدات حفر األوتاد ،، الحفر في ھذه المرحلة  ¬في حال تبین أن طبیعة التربة بعد 

 . الرود بیس لتیسیر عمل ھذه المعدات طبقة من
 

 المرحلة الثالثة في المشاركة القادمة باذن اهللا ھنا تنتھي المرحلة والثانیة للبدأ في


