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 الملخـــص

ٔعالج انًُشآخ انخشساَٛح يُز فرشج  أعًال ذشيٛىذعرثش انخشساَح انًمزٔفح إحذٖ انرمُٛاخ انًسرخذيح فٙ ذُفٛز 

طٕٚهح نًا نٓا يٍ يضاٚا عذٚذج، حٛث ٚرى لزفٓا تضغظ انٕٓاء عٍ طشٚك إطالق خهٛظ انخشساَح يٍ فْٕح انمارف 

تسشعح عانٛح إنٗ انسطح انًشاد ذغطٛرّ تانخشساَح، ٔال ذحراج انخشساَح انًمزٔفح إنٗ انذيك تسثة انضغظ انعانٙ 

ٚفضم فٙ انكثٛش يٍ األحٛاٌ  تّ، ًٔٚكٍ أٌ ٚرى لزفٓا عهٗ أ٘ سطح سٕاء كاٌ سأسٛاً أٔ أفمٛاً أٔ يائالً. انز٘ ذُضخ

اسرخذاو انخشساَح انًمزٔفح تذالً عٍ انخشساَح انعادٚح ألسثاب ذرعهك تانركهفح ٔانسٕٓنح فٙ انرُفٛز، كًا أَٓا ال ذرطهة 

ٙ يمأيح ضغظ خٛذج َٔفارٚح يُخفضح ٔلٕج انرصاق عانٛح سٕٖ يعذاخ صغٛشج يحًٕنح نهردٓٛض ٔانرطثٛك، ٔذعط

ذمذو انٕسلح دساسح  يع انخشساَح انمائًح يًا ٚدعهٓا يُاسثح خذاً فٙ أعًال انرشيٛى ٔعالج انرصذعاخ انخشساَٛح.

يعًهٛح ٔحمهٛح نرصًٛى عذد يٍ خهطاخ انخشساَح انًمزٔفح تاسرخذاو يسحٕق انحدش اندٛش٘ تعذج َسة يخرهفح 

% عهٗ انرٕانٙ، حٛث شًم انثشَايح انعًهٙ اخرثاس خًٛع انًٕاد انرٙ ذى %00، %00، %00، %00، 0ْٔٙ 

نٓزِ انخهطاخ يٍ اسرخذايٓا نهرعشف عهٗ خٕاصٓا، ٔانرؤكذ يٍ أَٓا يطاتمح نهًٕاصفاخ. ثى إعذاد ٔحذاخ ذدشٚثٛح 

طح سأسٙ فٙ كًشج خشساَٛح تعذ انخشساَح انًمزٔفح تاسرخذاو خًسح لٕانة خشثٛح ٔذكشاس َفس انخهطاخ عهٗ س

اَرٓاء أعًال إصانح انغطاء انخشساَٙ ضًٍ أعًال انرشيٛى نخشساَاخ سصٛف يُٛاء انششكح انهٛثٛح نهحذٚذ ٔانصهة 

عهٗ انخشساَح فٙ انحانح انًرصهذج شًهد؛ يمأيح انضغظ،  عذج فحٕصاخ ٔاخرثاساخ ٔلذ أخشٚد فٙ يصشاذح.

نصٕذٛح، ٔاخرثاس االيرصاص ٔذحذٚذ َسثح انفشاغاخ تانخشساَح، تاإلضافح انًٕخاخ فٕق اذحذٚذ سشعح ٔاخرثاس 

ذٕغم ذحذٚذ ، ٔكزنك اخرثاس Pull-off Testإنٗ إخشاء اخرثاس انرًاسك نهخشساَح انًمزٔفح ٔخشساَح لائًح 

ً نهًٕاصفاخ انعانًٛح ثىانكهٕسٚذاخ فٙ انخشساَح.   سثٛم انحصٕلفٙ أَّ  انذساسح إنٗخهصد ٔ .ذمٛٛى انُرائح ٔفما

% 00انحدش اندٛش٘ عٍ يسحٕق عهٗ خشساَح يمزٔفح يُخفضح انُفارٚح ٔراخ ذحًهٛح خٛذج ٚدة أال ٚضٚذ يحرٕٖ 

 .يٍ ٔصٌ اإلسًُد
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