


 هي عبارة عن بالطات خرسانه مسلحه محموله على كمرات أو محموله على حوائط

Types of Solid slabs . 
1- One way solid slab . 

2- Cantilever solid slab . 

3- Two way solid slab . 

1-One way solid slab .  
 و هي البالطات المصمتة التي يسير فيها الحمل في إتجاه واحد فقط و

One way تسمى البالطات:  

 تكون البالطه محموله على أربع كمرات

 و في هذه الحاله يسير الحمل في اتجاه الكمراتين اياً كان الطول القصير أو الطويل

 Cantilever solid slab 

 

 . البالطات المصمته الكابوليه

 هي بالطه محموله على كمره واحده فقط

 و بالطبع يسير الحمل في اتجاه الكمره

LC  هو طول الذي يسير في اتجاهه الحمل 

 

solid slab  





 

 : Flat Slabsنظام البالطات المسطحة
 

 هي بالطة مرتكزة مباشرة على األعمدة بدون كمرات و يطلق عليها البالطة الالكمرية
وهنا يتم انتقال الحمل من البالطة الى االعمدة مباشرة مما يسبب حدوث عزم دوران على االعمدة ولهذا 

 :النوع العديد من المزايا والعديد من العيوب نعددها باختصار
 
 

 : من اهم مزايا البالطات المسطحة ·
 

 بسبب اختفاء الكمرات" اعطاء مرونه معمارية  -1
 

 تقليل اعمال النجارة والحدادة مقارنه بالبالطات الكمرية -2
 

 . تقليل زمن تركيب الشدة -3
 

 .يعطي منظرا معماريا حسنا حيث أن استواء السطح يعطي مستوى إضاءة أفضل -4
 

 .االرتفاع الكلي للمبنى( تقليل) يمكن أن يعمل على توفير  -5
 
 

 .عدم وجود عوائقآلعمال التكييف والكهرباء و مواسير الصرف الصحي -6
 

 .توفير في اعمال الشدات الخشبية -7
 

 soild شد بالطة السطح المسطحة تأخذ وقت أقل من -8
 

في حين أن 500kg/cm2اذا كانت االحمال الحية تزيد عن ( توفير الوقت) هذاالنظام يعتبر اقتصادي  -9

 .يعتبر غير اقتصادي kg/cm2 500االحمال الحية لو كانت اقل من 
 
 

 : ومن اهم عيوب البالطات المسطحة
 
 

نسب الحديد فيه تكون عاليه جدا للمتر المكعب من الخرسانه مقارنه بالبالطات الكمرية مما يسبب زيادة وزن 
 .البالطه على االساسات

 
وتكون البالطة ذات سماكة متساوية لكامل مساحتها وبدون كمرات ساقطة لكن تكون قضبان التسليح متقاربة 

وهذا هو  – Shear stresses - أكثر على إمتداد الخطوط بين االعمدة الساندة من أجل مقاومة ضغوط القص

 .ما يسبب زيادة نسبة الحديد في هذا النوع
 

ولمقاومة ضغوط القص أيضا نستخدم في منطقة إلتقاء االعمدة مع البالطة أعمدة بكتف أو اعمده ذات راس 
 .مربع

الوزن الذاتي لهذه البالطة وكلفتها عالية لكن عمقها الكلي أقل وبالتالي تحقق اقل عمق كلي لإلنشاء في 
 .المباني متعددة الطوابق

 





 
 :من مميزات هذا النظام ·

 نسب الحديد فيه اقل من الحديد المستخدم في البالطات الالكمرية لكنه اعلى من البالطات الكمرية -1
 يسمح بوجودفراغات لتمديدات الكهرباء او التكييف -2
 يعمل كعازل صوتي بصورة جيدة -3

 

 :ومن اهم عيوبه ·
 صعب الصيانة والترميم -1
 يحدث شروخ عنداتصال البالطات المفرغة مع البالطات الرقيقة -2

 
 
 



 مقارنه بين اللسقف المفرغ والبالطات العادية 

  السقف العادي اقل سماكة وبالتالي هو اقل عزل للصوت والحراره وغيرها من سقف الهوردي

السقف الهوردي ال يحتاج الى جسور ساقطه وبالتالي ال يحدد تقسيم المبنى وال يحتاج الى تغطية االسقف  -

  بديكورات الخفاء هذه الجسور في حالى الصاالت الكبيره

يمكن تغيير التقسيم لالدوار حسب الحاجه دون الخوف من عدم وجود جسر ساقط حيث يسمح السقف الهوردي  -

بحريه التقسيم للدور المتكرر دون النظر الى الدور االسفل منه بينما يجب االلتزام باالسقف العاديه ببناء الجدران 

  فوق الجسور الساقطه تحديدا

يساعد سقف الهوردي في حرية التغيير بعد فتره زمنيه بحيث يمكن اوالة الجدران بالكامل في اي وقت بينما ال  -

  يمكن ذلك في االسقف العاديه بسبب ارتباطها بالجسور الساقطه

تتحمل الجدران جزء من حمل السقف العادي في التصميمات ولذلك تبنى الجدران قبل صبة السقف العادي بينما  -

ال يعتمد السقف الهوردي على الجدران نهائيا ويصب قبل البناء ماعدا الجدران الخارجيه فهي في اغلب االحيان 

  تكون ساقطه مع الهوردي ايضا ولكن يمكن تنفيذها بدون سواقط وال ضرورة للسواقط عند تنفيذها

تحمي اسقف الهوردي البالطات من خطر االنحناء من الوسط التي تالحظ في اغلب بالطات االسقف العاديه  -

  مع مرور الزمن وينتج عنها تشقق اللياسه وظهور اسياخ الحديد في حالة المساحات الكبيره

قد يكون الحل االمثل في حالة بناء الفلل المكونه من سقفين عمل سقف هوردي وسقف عادي حيث يكون  -

الهوردي بين الدورين وتكون بالطة السطح عاديه تزيد سماكتها بواسطة العزل الحراري والمائي وبالط االسطح 
 .وهي اقل استعماال والحركه عليها اقل 





فهي تشابه بالطات الهوردي حيث تتكون من  paneled slabاو ما يعرف  waffleاما بالطات 

اعصاب باتجاه او باتجاهين متقاطعة ولكن بدل البلوك يتم استخدام قوالب خاصة يتم فكها مع 

 الشدة
 

waffle slab 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEYQFjAF&url=http://www.arab-eng.org/vb/t331757.html&ei=QdYxUZmICc75sgaonYG4AQ&usg=AFQjCNHlo_D1yyzcTPfzdsX3rMhbqO4vBg








 القبة المليونية المانيا 

 هكتار  181المبنى على مساحة 

 قطر القبة 

 متر 320

 

 متر عند المركز 50ارتفاع 

 عمود من الحديد  12معلق بواسطة 

 

 نسيج السقف ذو طبقه مزدوج

 للعزل 

 


