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 :طبقة التكسية خلف حوض التهدئة  .3-1

يوضع خلف حوض التهدئة، طبقة تكسية )عبارة عن حصيرة من الحجارة المرصوفة أو البالطات البيتونية( 
 . تحدد األبعاد كما يلي:′𝑒، وسماكة ′𝐿بطول 

𝑳𝒌 + 𝑳′ + 𝒆 = 𝟔 (𝒉𝟐 − 𝒉𝟏) + 𝟖 𝒉𝒄𝒓 
𝒆′ = (𝟎. 𝟓 ⟶ 𝟎. 𝟕) 𝒆 

 الرام خلف التكسية .3-2

تحت منسوب  ℎ𝑟لمنع انجراف التكسية، يتم تنفيذ حفرة بميل أمامي بيتوني، وميل خلفي ترابي. تنفذ على عمق 
 من العالقة: ℎ𝑟الماء في المجرى. ويحسب العمق 

𝒉𝒓 = √
𝒒

𝒗

𝟏.𝟐  

 حيُث:

𝒒 : العرض النظري الغزارة النوعية في واحدة. 

𝒗 :.السرعة المسموح بها لتربة المجرى بحيث ال يحصل انجراف 

 حفرة الرام -14يبين الشكل 

 
 حفرة الرام -𝟏𝟒الشكل 
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 ويمكن الحصول على السرعة المسموحة من الجدول التالي:

 

 رسم كتلة الهدار .3-3

 والسن األمامي للهّدار.، مع مراعاة أبعاد القدم الخلفية 15يتم رسم كتلة الهّدار وفق الشكل 

 

 ، كتلة السد الهدار في المقطع الطولي𝟏𝟓الشكل 
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 حيث:

𝑯𝒔:  ارتفاع يمثل الفرق بين منسوب قمة الهّدار، ومنسوب التأسيس(𝐵𝑅𝐿 − 𝑑 − 𝑒). 

𝑹 : نصف قطر انحناء قدم الهّدار من الخلف ويتعلق بارتفاع الهّدار من الخلف𝑃′  حيث أنه عندما ارتفاع جسم ،
′𝑃)السد الهّدار من الخلف  < 10 𝑚) فإن ،𝑅  0.2)يقع في المجال → 0.5)𝑃′ وخالف ذلك تؤخذ قيمة ،𝑅 

 .(3)من الجدول 

𝑯𝒎𝒂𝒙  :.فرق منسوب الماء األعظمي أمام وخلف الهّدار 

  30)ينفذ فاصل − 40)𝑐𝑚 .بين كتلة حوض التهدئة وبين كتلة الهدار 
  تؤخذ مسافة أفقية مقدارها𝑅  ، قبل الفاصل الذي يفصل حوض التهدئة عن كتلة الهّدار. ⁄2

𝑯(𝒎) 
𝑷′(𝒎) 

𝟗 𝟖 𝟕 𝟔 𝟓 𝟒 𝟑 𝟐 𝟏 

11.6 10.6 9.6 8.5 7.5 6.5 5.4 4.2 3.0 𝟏𝟎 

14.3 13.3 12.2 11.0 10.0 8.9 7.8 6.0 4.0 𝟐𝟎 

16.8 15.8 14.7 13.5 12.4 11.0 9.7 7.5 4.5 𝟑𝟎 

19.0 18.0 17.2 15.8 14.5 13.0 11.0 8.4 4.7 𝟒𝟎 

21.3 20.3 19.2 18.0 16.5 14.5 12.2 8.8 4.8 𝟓𝟎 

23.2 22.2 21.2 20.0 18.0 15.5 13.0 8.9 4.9 𝟔𝟎 

 (𝟑)الجدول 

 رسم المقطع الطولي للسد الهداّر مع التكسية  .3-4
 𝐵𝑅𝐿، شكاًل توضيحيًا لمقطع طولي لسد هّدار )باعتبار منسوب سرير المجرى المائي (16)يبين الشكل 
 .هو الصفر(
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 ، مقطع طولي توضيحي لسد هدار مع حوض التهدئة والتكسية𝟏𝟔الشكل 

 

 :مالحظة

توضح كافة ، و سرير المجرى المائياعتبارًا من منسوب  توضع المناسيب فقطباالتجاه الشاقولي للمقطع  
 المسافات األفقية على المقطع.

 

 

 

 


