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تعرض هذه الورقة جزءاً من نتائج دراسة موسعة أجريت لتقييم شركات إنتاج الخرسانة الجاهزة بمدينةة  الملخص:

 شةملتبشكل عام. الدراسةة الموسةعة  المماثلةكنموذج يمثل الوضع القائم في الشركات الليبية  2019سنة  طرابلس

علة  القيةام بزيةارات  واشةتملت( شركة بحيث تمثل عينة ممثلة لشركات الخرسانة الجاهزة في طةرابلس  11عدد )

ميدانية لهذه الشركات الستكشاف الوضع القائم بهةا  باضضةافة الة  اعةداد اسةتبيان شةامل يتضةمن أسةئلة عةن جميةع 

 المعلومات المتعلقة بنظم العمل واضنتاج داخل هذه الشركات. 

لتةةةي تضةةةمنت وا المشةةةار اليهةةةا مةةةن ضةةةمن الدراسةةةة الموسةةةعة –وتتمثةةةل الجزئيةةةة التةةةي ت طيهةةةا هةةةذه الورقةةةة 

فةةةي دراسةةةة مةةةا يتعلةةةا باحةةةدة المةةةواد اصساسةةةية الداخلةةةة فةةةي  ةةةناعة الخرسةةةانة  –اختبةةةارات الخرسةةةانة المنتجةةةة

الشةةةركات موضةةةوا الدراسةةةة ل شةةةتراطات  مطابقةةةةوهةةةو الركةةةام بنوعيةةةو النةةةاعم والخشةةةن  مةةةن حيةةةث مةةةدة 

القياسةةةية مةةةةن حيةةةةث التةةةةدرج  اتمطابقةةةة الركةةةةام الشةةةةتراطات الموا ةةةة المتعلقةةةة بةةةةالتخزين والمناولةةةةة  ومةةةةدة 

 الحبيبي  ونسبة المواد الناعمة.

لةةا بنتةةائج اختبةةار التحليةةل تحقيةةا شةةروط الموا ةة ات فيمةةا يتع يفةةالورقةةة الةة  وجةةود إشةةكاليات  خل ةةتوقةةد 

  كمةةةا تو ةةةلت الةةة  ان اسةةةتخدام مةةةا يعةةةرف بال رينيليةةةا بنسةةةر خلةةةط مدروسةةةة يقلةةةل مةةةن ال را ةةةات  يالمنخلةةة

وبالتةةةالي يحسةةةن مةةةن خةةةوال الخرسةةةانة المنتجةةةة. وبالنسةةةبة لنسةةةبة المةةةواد الناعمةةةة ويحسةةةن التةةةدرج الحبيبةةةي  

فقةةةد كانةةةت مقبولةةةة فةةةي ا لةةةر شةةةركات الدراسةةةة. وتعةةةرض الورقةةةة بعةةةض التو ةةةيات التةةةي تهةةةدف الةةة  تحسةةةين 

 والخشن المستعمل بشركات الخرسانة الجاهزة في ليبيا عموماً. الناعم خوال الركام 

 

الخرسةةةةانة الجةةةةاهزة  الركةةةةام النةةةةاعم  الركةةةةام الخشةةةةن  التحليةةةةل المنخلةةةةي  نسةةةةبة المةةةةواد  الكلمااااات المفتا يااااة:

 الناعمة.

 
 

  المقدمة .1

صساسةةةي لانشةةةاء فةةةي ليبيةةةا تعتبةةةر الخرسةةةانة العن ةةةر ا

المبةةاني فةةي الوقةةت الحةةالي مةةن  معظةةمنشةةاء إيةةتم حيةةث 

 المةةادة اضنشةةةائية هبهةةذ االهتمةةةام يجةةرالخرسةةانة  لةةذل  

و ةةةوالً للمنتةةةوج النهةةةائي  امةةةن مكةةةان ت ةةةنيعه بتةةةداءاً إ

 .للموا  ات المطلوبة اطابقتهومدة م  

تجةةانس الخلةةيط  سةةرعة  الجةةاهزةالخرسةةانة مةةن مزايةةا 

خ و ةةةةاً مةةةةن حيةةةةث  التن يةةةذ  سةةةةهولة ضةةةةبط الجةةةودة

هةةةةذه  فةةةةي حةةةةال كانةةةةتوهةةةةذا  أوزان المةةةةواد الداخلةةةةة 

ير والشةةةةروط يطابقةةةةة للمعةةةةام  الشةةةةركات المنتجةةةةة لهةةةةا 

 .ت ا عليهاالم  

حةةةةد المةةةةواد أ - موضةةةةوا الدراسةةةةة - ويعتبةةةةر الركةةةةام

دور ولةةةو   اصوليةةةة المهمةةةة الداخلةةةة فةةةي هةةةذه ال ةةةناعة

وهةةةو  فةةةي التةةةلثير علةةة  جةةةودة المنتةةةوج النهةةةائي كبيةةةر

 الخرسانة.

وتوجةةةةةد بعةةةةةض الدراسةةةةةات المحليةةةةةة السةةةةةابقة التةةةةةةي 

أجريةةةت منهةةةا اختبةةةارات للركةةةام الةةةداخل فةةةي  ةةةناعة 

الخرسةةةانة الجةةةاهزة التةةةي خل ةةةت الةةة  وجةةةود تذبةةةذر 

ووقةةةةوا بعةةةةض   فةةةي نتةةةةائج اختبةةةةار التحليةةةل المنخلةةةةي
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العينةةةات خةةةارج حةةةدود الموا ةةة ات االمةةةر الةةةذ  يةةة ثر 

فيمةةةا كانةةةت نتةةةائج اختبةةةارات علةةة  خةةةوال الخرسةةةانة  

ال ةةةةدم والتهشةةةةيم وسةةةةعة االمت ةةةةال داخةةةةل الحةةةةدود 

وقةةةةةةد اشةةةةةةارت دراسةةةةةةة أخةةةةةةرة أجريةةةةةةت لتقيةةةةةةيم . [1]

إجةةةةراءات الجةةةةودة فةةةةي شةةةةركات الخرسةةةةانة الجةةةةاهزة 

% مةةةن الشةةةركات التةةةي  طتهةةةا 66بطةةةرابلس الةةة  ان 

االختبةةةةارات ال زمةةةةة علةةةة   بةةةةاجراءة ال تقةةةةوم الدراسةةةة

 .[2]الركام المورد 

 

 أهداف الدراسة 1.1

 الم ةةةةةنعةجةةةةةاءت هةةةةةذه الدراسةةةةةة لتقيةةةةةيم الشةةةةةركات 

يمثةةل  للخرسةةانة الجةةاهزة فةةي مدينةةة طةةرابلس كنمةةوذج

مةةةن حيةةةث   الوضةةةع فةةةي الشةةةركات الليبيةةةة بشةةةكل عةةةام

مةةع التركيةةز علةة  طبيعةةة العمةةل داخةةل هةةذه الشةةركات 

لركةةةةةام بنوعيةةةةةو مةةةةةن حيةةةةةث التخةةةةةزين مةةةةةا يتعلةةةةةا با

القياسةةةية   تالموا ةةة اوالمناولةةةة ومطابقةةةة اشةةةتراطات 

الو ةةةول لةةةبعض المقترحةةةات والتو ةةةيات التةةةي قةةةد و

إعةةة م كةةةل  وأن يةةةتم  تسةةةاهم فةةةي رفةةةع مسةةةتوة الجةةةودة

مةةةةن خةةةة ل احاطتهةةةةا  شةةةةركة بالوضةةةةع القةةةةائم بةةةةداخلها

 بالنتائج المتو ل إليها في الدراسة.

ة مةةةن الدراسةةةات الدوريةةةة التةةةي وتعتبةةةر هةةةذه الدراسةةة 

قيةةةيم خةةةر لتبةةةين الحةةةين واآ جةةةرةن ت  أمةةةن الم تةةةرض 

ن مجةةةةةةال أالوضةةةةةع القةةةةةائم فةةةةةةي كةةةةةل فتةةةةةةرة  حيةةةةةث 

بةةةةةةالتطورات  باسةةةةةةتمرار الخرسةةةةةةانة الجةةةةةةاهزة يتةةةةةةلثر

 التقنية والظروف المت يرة للدولة.

 

 منهجية الدراسة 2.1

 نطاق و دود الدراسة 1.2.1

الخرسةةةةةانة الجةةةةةاهزة  شةةةةةركاتالدراسةةةةةة  هةةةةةذه اسةةةةةتهدفت

 11  حيةةةةةث تةةةةةم اشةةةةةترا  عةةةةةدد داخةةةةةل مدينةةةةةة طةةةةةرابلس

شةةةةركة فةةةةي هةةةةذا البرنةةةةامج كعينةةةةة تمثةةةةل الشةةةةركات فةةةةي 

 .شركة 35مدينة طرابلس والتي قدر عددها بحوالي 

 

 الدراسة النظرية 2.2.1

دليةل م ةانع الخرسةةانة  ا البحةث دراسةةتةم مةن خة ل هةذ. 1

ةةةة ع  للموا ةةةة ات د مةةةةن قبةةةةل المركةةةةز الةةةةوطني الجةةةةاهزة الم 

ز والمعايير القياسية  ئين:الذ  ينقسم إل  ج 

 .[3] م تطلبات تلهيل م انع الخرسانة الجاهزة. أ

 .[4] ت نيف واعتماد م انع الخرسانة الجاهزة. ر

 

اسةةةتبيان شةةامل موجةةةو عةةداد إتةةةم  : االسةةتبيانإعةةداد . 2

إلةةة  القةةةائمين باضشةةةراف المباشةةةر علةةة  وحةةةدات إنتةةةاج 

بهةةةةةذه الشةةةةةركات  يهةةةةةدف إلةةةةة  الخرسةةةةةانة الجةةةةةاهزة 

تجميةةةع المعلومةةةات اصساسةةةية التةةةي تهةةةم الدراسةةةة مثةةةل 

المعلومةةةةةةةات المتعلقةةةةةةةة بانتةةةةةةةاج ونقةةةةةةةل الخرسةةةةةةةانة  

واالختبةةةةةارات  وتخةةةةةزين المةةةةةواد و يرهةةةةةا  وقةةةةةد تةةةةةم 

ورشةةة عمةةل  إعةةداد أسةةئلة االسةةتبيان باالسةةتعانة بنتةةائج

حةةةةول النهةةةةوض بجةةةةةودة ت ةةةةنيع وتوريةةةةد الخرسةةةةةانة 

ني للموا ةةةةة ات والمعةةةةةايير الةةةةةوطالجةةةةةاهزة بةةةةةالمركز 

باضضةةةةةةافة إلةةةةةة  بعةةةةةةض الموا ةةةةةة ات   [5] القياسةةةةةةية

و بعةةةض الم ةةةاهيم اصساسةةةية المتعلقةةةة  القياسةةةية الليبيةةةة

جةةةةاهزة  وتقت ةةةةر الورقةةةةة علةةةة  بت ةةةنيع الخرسةةةةانة ال

مناقشةةةةةة المعلومةةةةةات المجمعةةةةةة مةةةةةن االسةةةةةتبيان فيمةةةةةا 

الركةةةةام الةةةةداخل فةةةةي يتعلةةةا بموضةةةةوا الدراسةةةةة وهةةةو 

 سانة. ناعة الخر

 

 البرنامج العملي 3.2.1

( 11) عةةةةددفةةةةي هةةةةذا البرنةةةةامج العملةةةةي تةةةةم إجةةةةراء 

إنتةةةةاج الخرسةةةةانة الجةةةةاهزة فةةةةي  شةةةةركاتمةةةةن  شةةةةركة

 :وهيمدينة طرابلس 

 .()النجيلة شركة العرر للخرسانة .1

      شةةةةةةركة نةةةةةةدة ليبيةةةةةةا للخةةةةةةدمات الخرسةةةةةةانية .2

 .طريا السواني()

 .)واد  الربيع( شركة فالكون ضنتاج الخرسانة .3

 شةةركة بةةن  شةةير ل ةةناعة المةةواد الخرسةةانية .4

 .)طريا المطار(
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 شةةةةركة أبةةةةراج ليبيةةةةا لل ةةةةناعات الخرسةةةةانية .5

 .)طريا السواني(

الةةةدار الوطنيةةةة للمقةةةاوالت واالسةةةتثمار شةةةركة  .6

 .)جنزور( العقار 

 .)جنزور( شركة مجموعة الجودة .7

 )تاجوراء(. شركة االستثمار العقار  .8

            شةةةةةةةةةركة االتحةةةةةةةةةاد العربةةةةةةةةةي للمقةةةةةةةةةاوالت .9

 .)طريا السواني(

 .)طريا السواني( شركة اعمال الب نية الحديثة .10

 (.النجيلة) الشركة الم اربية للخرسانة .11

 

شةةةةركات أخةةةةرة  7ويةةةةذكر أنةةةةو تةةةةم التوا ةةةةل مةةةةع عةةةةدد 

جميعهةةةا داخةةةل نطةةةاا الدراسةةةة ولكةةةن تعةةةذر اشةةةتراكها فةةةي 

شةةةركات منهةةةا وعةةةدم التعةةةاون   3الدراسةةةة بسةةةبر رفةةةض 

 اصمنية وعدم انتظام العمل. والباقي بسبر الظروف

 ينقسم إل  مرحلتين: هذا البرنامج العملي

: وهةةةةي عبةةةةارة عةةةةن إجةةةةراء زيةةةةارة المر لااااة ا ولاااا 

 سةةةةةتط عيةاوالقيةةةةةام بجولةةةةةة  الشةةةةةركاتئيةةةةةة لهةةةةةذه مبد

ساسةةةةةةيات أوتوضةةةةةةي  لمعرفةةةةةةة طبيعةةةةةةة العمةةةةةةل بهةةةةةةا 

للقةةةةائمين علةةةة  إنتةةةةاج  سةةةةتبياناالالدراسةةةةة مةةةةع تسةةةةليم 

 .الخرسانة الجاهزة

مثلةةة مةةن الركةةام الخشةةن أخةةد عينةةات م  المر لااة النانيااة: 

والنةةاعم مةةن م ةةانع الخرسةةانة الجةةاهزة للقيةةام باختبةةار 

  (Sieve Analysis of Aggregates) التحليةل المنخلةي

 مم 0.075نسبة المواد الناعمة اصقل من  واختبار تحديد

 .(Silt and Clay)وهي الطين والطمي 

 

 رسانية الجاهزةمتطلبات دليل مصانع الخ .2

بةةةاا نسةةةبة كبيةةةرة مةةةن شةةةركات الخرسةةةانة  نظةةةراً لعةةةدم إتس

للموا ةةةةةةة ات والمعةةةةةةةايير الةةةةةةة زم المحليةةةةةةةة الجةةةةةةةاهزة 

توفرهةةةةةا فةةةةةي هةةةةةذه الشةةةةةركات  فقةةةةةد أ ةةةةةدر المركةةةةةز 

بليبيةةةةا دلةةةةي ً  والمعةةةةايير القياسةةةةيةالةةةةوطني للموا ةةةة ات 

وت ةةةةةنيف واعتمةةةةةاد شةةةةةام  يتعلةةةةةا بمتطلبةةةةةات تلهيةةةةةل 

تحةةةت  أو شةةةركات الخرسةةةانة الجةةةاهزة فةةةي ليبيةةةا م ةةةانع

  وجةةةةةةةاء هةةةةةةةذا الةةةةةةةدليل (2018:1003م ا ل )رقةةةةةةةم 

وفقةةةةاً لدراسةةةةات وأبحةةةةاث ومشةةةةاريع سةةةةابقة كانةةةةت تهةةةةتم 

 وينقسةةةةم .م الوضةةةةع القةةةةائم داخةةةةل هةةةةذه الم ةةةةانعبتقيةةةةي

الةةةةةدليل الةةةةة  جةةةةةزئين  الجةةةةةزء اصول يهةةةةةتم بالمتطلبةةةةةات 

نة والمعةةةةةايير الةةةةة زم توفرهةةةةةا داخةةةةةل م ةةةةةانع الخرسةةةةةا

  بينمةةةةةةا يهةةةةةةتم الجةةةةةةزء الثةةةةةةاني بت ةةةةةةنيف [3]الجةةةةةةاهزة 

  وتوضةةةة  ال قةةةةرات القادمةةةةة [4]واعتمةةةةاد هةةةةذه الم ةةةةانع 

بخ ةةةةةةول الركةةةةةةام مةةةةةةن اشةةةةةةتراطات بهةةةةةةذا  دمةةةةةةا ور

 الدليل.

 

 متطلبات التخزين والمناولة 1.2

يجةةةةةر ان يةةةةةتم تخةةةةةزين الركةةةةةام بطريقةةةةةة تمنةةةةةع  .1

 حدوث االن  ال الحبيبي.

لمنةةةع تةةةداخل وضةةةع فوا ةةةل او حةةةواجز مناسةةةبة  .2

 أنواا الركام ومقاساتو المختل ة.

ان تكةةةةون أرضةةةةية تخةةةةزين الركةةةةام علةةةة  قاعةةةةدة  .3

 ةةةةلبة وذات ميةةةةول للخةةةةارج ل ةةةةرض ت ةةةةريف 

 المياه.

اخةةةذ االحتياطةةةات ال زمةةةة لمنةةةع تعةةةرض الركةةةام  .4

 للتلوث واالتربة.

ان تةةةةتم طريقةةةةة نقةةةةل ومناولةةةةة الركةةةةام بحيةةةةث ال  .5

 تسبر حدوث ان  ال حبيبي.

علويةةةةة مسةةةةتقلة لكةةةةل نةةةةوا مةةةةن ر احةةةةواض يتةةةةوف .6

 أنواا الركام تك ي لمنع حدوث تداخل بينها.

إفةةةةةران شةةةةةاحنات توريةةةةةد الركةةةةةام و الت التعبئةةةةةة  .7

 الركام.بالكامل قبل تعبئة نوا مختلف من 

 

 ا تياطات الركام في الجو ال ار 2.2

ان تكةةةةون االحةةةةواض العلويةةةةة للركةةةةام )الخا ةةةةة  .1

 بالخ طة( فار ة في نهاية كل يوم.

 أماكن تخزين الركام للحماية من اشعة الشمس. ت طية .2
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وضةةع رشاشةةات مةةاء فةةوا أمةةاكن تخةةزين الركةةةام  .3

للح ةةةاظ عليةةةو رطبةةةا )يجةةةر التحقةةةا مةةةن محتةةةوة 

 .الرطوبة ب ورة منتظمة(

 

 البرنامج العملي  .3

 عينة الدراسة 1.3

 الممثلةةةةةة لعينةةةةةة الدراسةةةةةة الشةةةةةركاتأ لةةةةةر  تكانةةةةة

خةةةال  حيةةةث تةةةم الترحيةةةر ال تنةةةدرج تحةةةت القطةةةاا

مةةةةةن قبةةةةةل أ لةةةةةر  البرنةةةةةامج العملةةةةةيب كةةةةةرة هةةةةةذا 

وتةةم الةةرفض مةةن  الشةةركات التةةي تةةم التوا ةةل معهةةا

 11 االجمةةةةالي عةةةةددال بلةةةة و قبةةةةل عةةةةدد بسةةةةيط منهةةةةا 

 .3.2.1سبا ذكرها في البند  شركة

فةةةةي كثيةةةةر مةةةةن االمةةةةور منهةةةةا  الشةةةةركاتوتختلةةةةف هةةةةذه 

 االسةةةطولوحجةةةم الخلةةةط  اتوحةةةدعةةةدد االنتاجيةةةة والقةةةدرة 

الةةةة   باضضةةةةافة ومضةةةةخات و يرهةةةةا مةةةةن شةةةةاحنات نقةةةةل 

ممةةةةا يجعلهةةةةا عينةةةةات  الشةةةةركاتالمواقةةةةع المختل ةةةةة لهةةةةذه 

تمثةةةةةةل قطةةةةةةاا انتةةةةةةاج الخرسةةةةةةانة الجةةةةةةاهزة فةةةةةةي مدينةةةةةةة 

طةةةةرابلس تمثةةةةي  واقعيةةةةاً  ويمكةةةةن توضةةةةي  أمةةةةاكن هةةةةذه 

الشةةةةةركات والمنطقةةةةةة المحيطةةةةةة التةةةةةي تةةةةةم ح ةةةةةرها فةةةةةي 

 (.1الشكل )نطاا مدينة طرابلس وضواحيها في 

عنةةةةةد مناقشةةةةةة  شةةةةةركاتلهةةةةةذه الالحقةةةةةا  سةةةةةيتم الرمةةةةةز

برمةةةوز أبجديةةةة لةةةيس لهةةةا أ  ع قةةةة بالترتيةةةر  النتةةةائج

 لشركات فيما سبا.الذ  ذكرت بو أسماء هذه ا

 

 

مواقع شركات عينة الدراسة في نطاا  :(1) رقم شكل

 مدينة طرابلس وضواحيها

 

 للشركات يدانيةالم الزيارات 2.3

 شةةةركاتلميدانيةةةة  اتعمةةةل زيةةةار المرحلةةةةهةةةذه تةةةم فةةةي 

 االوضةةةع القةةةائم بهةةة التعةةةرف علةةة الخرسةةةانة الجةةةاهزة و

ليةةةةةة العمةةةةةل فةةةةةي  وتجميةةةةةع معلومةةةةةات وبيانةةةةةات حةةةةةول 

مةةةةن خةةةة ل مناقشةةةةة المسةةةة ول المباشةةةةر عةةةةن  شةةةةركاتال

ومقارنتهةةةةةا لمةةةةةا  إنتةةةةةاج الخرسةةةةةانة الجةةةةةاهزة بالشةةةةةركة 

يجةةةةةةةر ان يكةةةةةةةون عليةةةةةةةو الحةةةةةةةال وفةةةةةةةا الموا ةةةةةةة ات 

الةةةواردة بةةةدليل شةةةركات الخرسةةةانة  اصساسةةةيةوالمعةةةايير 

 وتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةليم  (2018:1003م ا ل )  اهزةالجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

االسةةةتبيان والةةةذ  يةةةتم االسةةةت ادة منةةةو مةةةن حيةةةث معرفةةةة 

 وبعةةةةةض المعلومةةةةةاتشةةةةةركات خطةةةةةة العمةةةةةل داخةةةةةل ال

 في هذه الدراسة.اصخرة المهمة 

 اختبارات الركام  3.3

 طريقة أخذ العينات 1.3.3

ةةةراد اختبارهةةةا مةةةن ثنظةةةراً لمةةةا تم لةةةو عينةةةة الركةةةام الم 

أهميةةة وتةةلثير علةة  نتةةائج االختبةةارات التةةي سةةوف يةةتم 

ه العينةةةات وفقةةةاً ذهةةة أخةةةذإجرا هةةةا عليهةةةا  فانةةةو يجةةةر 

حيةةةث   تحةةةدده الموا ةةة ة ذات الع قةةةة صسةةةلور معةةةين

 ممثلةةةةة لكافةةةةةانةةةةو يجةةةةر ان تكةةةةون العينةةةةة المةةةةلخوذة 

 ها بطريقةةةةةةذأجةةةةةزاء كومةةةةةة الركةةةةةام ولةةةةةذل  يةةةةةتم اخةةةةة

عشةةةوائية ومةةةن منةةةاطا مت رقةةةة مةةةن جوانةةةر الكومةةةة 

مةةةةم مةةةةن سةةةةط  150واع هةةةةا واسةةةة لها وعلةةةة  عمةةةةا 

شةةةةةوائر موجةةةةةودة وذلةةةةة  لت ةةةةةاد  وجةةةةةود أ    الكومةةةةةة

وفقةةةةاً تةةةةم اتباعةةةةو علةةةة  سةةةةط  الكومةةةةة  وهةةةةذا اصسةةةةلور 

وتعتمةةةةةةةةةد   [6] 250/2006للموا ةةةةةةةةة ة الليبيةةةةةةةةةة م ا ل 

االختبةةةةارات  نوعيةةةةة وعةةةةددعلةةةة   المجمعةةةةةكميةةةةة العينةةةةة 

 .عليهاالتي سوف ت جرة 

 

 اختبار الت ليل المنخلي  2.3.3

تةةةةم إجةةةةراء اختبةةةةار التحليةةةةل المنخلةةةةي لخلةةةةيط الركةةةةام 

بالكامةةةةل لكةةةةل مةةةةن هةةةةذه الشةةةةركات  طبقةةةةا للموا ةةةة ة 

  ونظةةةةةةرا السةةةةةةتخدام [7] 2006: 252ا ل  الليبيةةةةةةة م
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ي تتكةةون مةةن خلةةيط تةةال رينيليةةا فةةي هةةذه الشةةركات وال

مةةةا بةةةين الركةةةام الخشةةةن والنةةةاعم  اضةةةطر اصمةةةر إلةةة  

وبةةين خلةةيط كةةل مةةن الخلةةط بينهةةا  وإيجةةاد نسةةرف ةةلها 

النةةةةاعم  بحيةةةةث أن عينةةةةة االختبةةةةار الركةةةةام الخشةةةةن و

تتكةةةةون مةةةةن جميةةةةع مقاسةةةةات الركةةةةام المسةةةةتخدم فةةةةي 

الخلةةةةط بنسةةةةر الخلةةةةط ن سةةةةها )ركةةةةام نةةةةاعم وخشةةةةن(  

 البنةةةدالشةةةركات فةةةي يوجةةةد مثةةةال ت  ةةةيلي صحةةةد هةةةذه 

 .ومناقشة النتائجالخال بعرض 

 

 75اختباااار نسااابة الماااواد الناعماااة ا دق مااان  3.3.3

 مايكرو متر 

يعتبةةةةر مةةةةن االختبةةةةارات المهمةةةةة للركةةةةام التةةةةي يجةةةةر 

إجراءهةةةةا لتحديةةةةد نسةةةةبة المةةةةواد الناعمةةةةة مثةةةةل الطةةةةين        

علةةة  الخلطةةةة  سةةةلبيوالطمةةةي  والتةةةي يكةةةون لهةةةا تةةةلثير 

عنةةةد ارت ةةةاا  الخرسةةةانية مةةةن حيةةةث تماسةةة  المكونةةةات

تةةةةم إجةةةةراء هةةةةذا االختبةةةةار لخلةةةةيط الركةةةةام و  نسةةةةبتها

    طبقةةةةةا للموا ةةةةة ة الليبيةةةةةة الخشةةةةةن لجميةةةةةع الشةةةةةركات 

 .[7] 2006: 252م ا ل 

 

 عرض ومناقشة النتائج .4

سةةةةةةيتم فةةةةةةي هةةةةةةذا البنةةةةةةد عةةةةةةرض ومناقشةةةةةةة النتةةةةةةائج 

المتعلقةةةةةةة المتح ةةةةةةل عليهةةةةةةا فةةةةةةي هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة  

باالختبةةةةةةارات التةةةةةةةي تةةةةةةم اجرائهةةةةةةةا علةةةةةة  الركةةةةةةةام  

باضضةةةةافة إلةةةة  بعةةةةض المعلومةةةةات المتح ةةةةل عليهةةةةا 

خةةةةةة ل الزيةةةةةةارات الميدانيةةةةةةة واالسةةةةةةتبيان وتوضةةةةةةي  

االت الميدانيةةةةة  علمةةةةا بانةةةةو قةةةةد بال ةةةةور لةةةةبعض الحةةةة

شةةةةةةركة مةةةةةةن حيةةةةةةث الزيةةةةةةارات  11شةةةةةةار  عةةةةةةدد 

تةةم واالسةةتبيان بالكامةةل امةةا مةةن ناحيةةة االختبةةارات فقةةد 

وذلةةة  بسةةةبر وقةةةوا   فقةةةط شةةةركات 8اجراءهةةةا لعةةةدد 

 البعض منها في أماكن نزاا مسل .

وتجةةةةدر اضشةةةةارة مةةةةرة أخةةةةرة هنةةةةا الةةةة  ان التةةةةرقيم 

المسةةةتخدم فةةةي هةةةذا البنةةةد للشةةةركات )عينةةةة البحةةةث( ال 

  3.2.1ع قةةةة لةةةةو بةةةةالترقيم الةةةةوارد سةةةةابقاً فةةةةي البنةةةةد 

وذلةةةة  ح اظةةةةا علةةةة  خ و ةةةةية المعلومةةةةات المتعلقةةةةة 

شةةةركة  فالهةةةدف مةةةن الدراسةةةة هةةةو تقيةةةيم وضةةةع بكةةةل 

القطةةةةةةاا بشةةةةةةكل عةةةةةةام  ومةةةةةةن ثةةةةةةم الو ةةةةةةول الةةةةةة  

اسةةةةةتنتاجات وتو ةةةةةيات عامةةةةةة تعةةةةةود بال ائةةةةةدة علةةةةة  

قطةةةةةاا الخرسةةةةةانة الجةةةةةاهزة فةةةةةي ليبيةةةةةا  وال يهةةةةةدف 

البحةةةث الةةة  التشةةةهير بشةةةركات معينةةةة او وضةةةع اللةةةوم 

 عليها او احراجها.

 

 مصادر الركام 1.4

مةةةةن  شةةةةركاتفةةةةي هةةةةذه اليختلةةةةف الركةةةةام المسةةةةتخدم 

ان  ولةةةةوحظوالم ةةةةادر  حيةةةةث الكميةةةةات والمقاسةةةةات 

مةةةن قبةةةل الشةةةركات بسةةةبر  هنةةةا  الكثيةةةر مةةةن الشةةةكاوة

الت يةةةةر المسةةةةتمر لم ةةةةادر الركةةةةام وعةةةةدم اسةةةةتقرارها 

بسةةةبر الظةةةروف اصمنيةةةة  التةةةي تتوجةةةر ا ةةة ا بعةةةض 

الم ةةةةادر احيانةةةةاً و اضةةةةطرار الشةةةةركات الةةةة  البحةةةةث 

عةةةةن م ةةةةادر أخةةةةرة قةةةةد تكةةةةون اقةةةةل جةةةةودة لتجنةةةةر 

علةةةةة   تتوقةةةةةف العمةةةةةل  واهمةةةةةال اجةةةةةراء االختبةةةةةارا

 ةةةادر المسةةةتخدمة ومةةةن أكثةةةر الم الم ةةةادر الجديةةةدة 

 في الوقت الحالي للركام بنوعيو هي:

  يلبةةةةةوله القةةةةةر  الرابطةةةةةة  واد  الحةةةةةيل ةةةةةع  رأس ال

  سةةةةةةةيد  السةةةةةةةائ   العزيزيةةةةةةةة  زليةةةةةةةتنم ةةةةةةةراتو  

 .الزاوية   رمان

 

 مناولة الركام 2.4

يةةتم تعبئةةةة الركةةةام فةةةي الحاويةةات العلويةةةة الم خ  ةةةة لةةةذل  

يةةة واحةةدة ثةةم بطريقةةة مباشةةرة أو يعبةةا فةةي حاو )الع فةةات(

وتكةةةةون  يةةةةوزا علةةةة  الع فةةةةات بواسةةةةطة السةةةةيور الناقلةةةةة 

وعنةد المسةتخدم  م قسمة حسر نوا ومقةاس الركةام  الع فات

ةة لية لهةةذه الع فةةات وت  ةةر  بدايةةة التشةة يل ت ةةت  البوابةةات الس 

الكمية المطلوبة للركةام علة  سةيور ناقلةة ومةن ثةم إلة  وحةدة 

  ةور فةي اصشةكالهةذه الخطةوات بالالخلط  ويمكن توضةي  

 (.6( ال  )2من )
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 تعبئة الركام في حاوية التوزيع :(2) رقم شكل      

 

 

 نقل الركام ال  الع فات عبر السيور الناقلة :(3) رقم شكل  

 من حاوية التوزيع ال  الع فات الركام هذه السيور تنقل 

 

 

 (العلوية )الع فاتحاويات الركام  :(4) رقم شكل     

 

 

 تعبئة الركام في الع فات بطريقة مباشرة :(5) رقم شكل 

 بدون استخدام السيور الناقلة في هذه الحالة

 

 

 الركام من البوابات الس لية للع فات ت ري  :(6) رقم شكل   

 

 ا ستبياننتائج  3.4

يخةةزن الركةةام فةةي أ لةةر هةةذه الشةةركات تخزينةةاً من  ةة ً 

      نةةوا لوحةةده بةةدون لوحةةات إرشةةادية ي خةةزن كةةلبحيةةث 

أو انها تكون موجودة ولكن ليسةت فةي مكانهةا ال ةحي   

بهةةا  ي ضةةل ان يكةةون االرضةةيات المخةةزن عليهةةا الركةةام

ولةةوحظ فةةي   للخةةارج لت ةةريف الميةةاه جةةدا ميةةول بسةةيط

 كمةا هةوميول االرضةية إلة  الةداخل  ان بعض الشركات

ميةةاه  والةةذ  يسةةبر فةةي تجمةةع( 7موضةة  فةةي الشةةكل )

فةةي حالةةة  فةةي الطبقةةات السةة ل  االمطةةار و جعةةل الركةةام

مشةةبعة  كةةذل  لةةوحظ تةةداخل بعةةض انةةواا الركةةام مةةع 

االمةةر ( 8موضةة  فةةي الشةةكل ) كمةةا هةةوبعضةةها الةةبعض 

د فةي الخ طةة بنسةر الذ  قد يسبر في تداخل هذه المةوا

 وضةةةةع( ال9) ويوضةةةة  الشةةةةكل  هةةةةا يةةةةر المسةةةةمو  ب

 .لتخزين الركام ال حي  النموذجي
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 ميول أرضية تخزين الركام للداخل :(7) رقم شكل  

 

 

 بدون فوا ل تداخل أنواا الركام :(8) رقم شكل

 

 

 الوضع النموذجي لتخزين انواا الركام :(9) رقم شكل  

 

تطلةةةر بيئةةةي أكثةةةر مةةةن أن  ت طيةةةة سةةةيور الركةةةام هةةةوو م 

 مثةةةةةةليكةةةةةةون لةةةةةةو ع قةةةةةةة بتعرضةةةةةةو للعوامةةةةةةل الجويةةةةةةة 

الحةةةرارة وأشةةةعة الشةةةمس وذلةةة  لمنةةةع انتشةةةار ال بةةةار فةةةي 

رهةةةةا  بينمةةةةا أمةةةةاكن التخةةةةزين اوموقةةةةع الخ طةةةةة ومةةةةا ج

ي ضةةةةةل أن تكةةةةةون م طةةةةةاة بالكامةةةةةل حيةةةةةث انهةةةةةا تكةةةةةون 

  الشةةةمس وميةةةاه االمطةةةار صشةةةعةم عرضةةةة ل تةةةرة طويلةةةة 

 إحةةةةةةدةفةةةةةةي ( سةةةةةةيور الركةةةةةةام 10ويوضةةةةةة  الشةةةةةةكل )

 .الشركات

 

 

 الشركات إحدةسيور الركام في  :(10) رقم شكل

 السيور وهي في حالتها الم طاة و ير الم طاة

 نتائج اختبارات الركام 4.4

 نتائج الت ليل المنخلي للركام الخشن 1.4.4

تةةةم توضةةةي  الطريقةةةة التةةةي تةةةم اتباعهةةةا فةةةي إجةةةراء اختبةةةار 

توضةةةي  هةةةذه  ويمكةةةن 2.3.3البنةةةد التحليةةةل المنخلةةةي فةةةي 

)أ( الحسةةةةةةةابات فةةةةةةةي هةةةةةةةذا المثةةةةةةةال الخةةةةةةةال بالشةةةةةةةركة 

ات مةةةةن جميةةةةع بالت  ةةةةيل  ور ةةةةم اجةةةةراء االختبةةةةار لعينةةةة

ة تقت ةةةةةر علةةةة  عةةةةةرض الورقةةةة شةةةةركات الدراسةةةةةة اال أن

 بعض النماذج فقط لضيا المجال.

 :)أ(الشركة 

الشةةةةركة ال رينيليةةةةا فةةةةي خلةةةةيط الركةةةةام وتةةةةم ه سةةةةتخدم هةةةةذت

 3000 مةةةن ال رينيليةةةا كةةةل عينةةةةمختل ةةةة  عينةةةات  3أخةةةذ 

ل ةةةةرض ف ةةةةلها إلةةةة   مةةةةم 5 ةةةةرام ونخلهةةةةا علةةةة  منخةةةةل 

نةةةةةاعم وخشةةةةةن باعتبةةةةةار ان ال ي ةةةةةل بينهمةةةةةا هةةةةةو  ركةةةةةام

تحديةةةةةد نسةةةةةبة المةةةةةار  مةةةةةم  وبالتةةةةةالي 5 مقةةةةةاس لالمنخةةةةة

والمحجةةةةةوز مةةةةةن ال رينيليةةةةةا والتةةةةةي تعبةةةةةر علةةةةة  نسةةةةةبة 

هةةةةو الخشةةةةن والنةةةةاعم منهةةةةا  ثةةةةم حسةةةةار المتوسةةةةط كمةةةةا 

 (.1جدول )في ال  موض

 

 [8] نتائج تحليل عينات ال رينيليا للشركة )أ( :(1دول )ج

من    نسبة المار
مم  5منخل 
% 

 )ركام ناعم(

المحجوز نسبة 
 5منخل   عل

 مم %
 )ركام خشن(

  المحجوز عل
 مم 5منخل 

 )جرام (
 عينة ال رينيليا

19.83 80.17 2405 1 

18.97 81.03 2431 2 

19.33 80.67 2420 3 

 % )خشن(متوسط نسبة المحجوز % )ناعم(متوسط نسبة المار

19.38 80.62 
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وهةةةذا يعنةةةي ان مةةةا يعةةةرف بال رينيليةةةا المسةةةتخدمة فةةةي 

هةةةذه الشةةةركة مةةةث ً هةةةي فةةةي الواقةةةع ركةةةام خلةةةيط مةةةن 

الخشةةةةن والنةةةةاعم يشةةةةكل فةةةةي معظمةةةةو ركامةةةةاً خشةةةةناً  

 % ركام ناعم.20% ركام خشن و80تقريباً 

المسةةةةةةتخدمة فةةةةةةي المتةةةةةةر  بمعرفةةةةةةة كميةةةةةةة ال رينيليةةةةةةا

 حسةةةةةر ت ةةةةةميم الخلطةةةةةة المتبةةةةةع بالشةةةةةركة  المكعةةةةةر

يمكةةةةن تقسةةةةيمها حسةةةةر النسةةةةبة المتح ةةةةل عليهةةةةا فةةةةي 

 كاالتي:إل  جزء خشن وجزء ناعم  سابقةال قرة ال

 3م/كجم 217كمية ال رينيليا في المتر المكعر =  -

)وتةةةةةدخل تحةةةةةت ت ةةةةةنيف الركةةةةةام   رينيليةةةةةا خشةةةةةنة -

 كجم  175 = 217×  8062.0=  الخشن(

)وتةةةةدخل تحةةةةت ت ةةةةنيف الركةةةةةام  رينيليةةةةا ناعمةةةةة  -

 كجم  42=  217×  1938.0= الناعم( 

وبمعرفةةةة كميةةةات بةةةاقي الركةةةام المسةةةتخدم فةةةي الخلةةةيط 

نةةةاعم يمكةةةن تحديةةةد نسةةةر الخلةةةط لكةةةل  سةةةواء خشةةةن أو

 (.2في الجدول )  هو موضنوا لوحده كما 

 

نوا وم در ونسر الخلط للركام الخشن  :(2جدول )

 [8] المستعمل للشركة )أ(

نوا الركام المستخدم حسر 
 تسمية الشركة

ركام مقاس 
 مم14

  رينيليا خشنة

 واد  الحي واد  الحي الم در

الكمية للمتر المكعر )كجم/م
3
) 942 175 

 16 84 النسبة %

الكمية المطلوبة لخليط ركام 
  رام 3000الخشن 

2520 480 

 

مثلةةةةة للخلةةةةيط بةةةةوزن  3تةةةةم تحضةةةةير   3000عينةةةةات م 

 ةةةةرام وإجةةةةراء اختبةةةةار التحليةةةةل المنخلةةةةي لهةةةةا طبقةةةةا 

  [7] 2006:252الليبيةةةةةةةةةةةةةةةةةة م ا ل للموا ةةةةةةةةةةةةةةةةة ة 

م ةةةداقية النتةةةائج   عينةةةات هةةةو 3وال ةةةرض مةةةن أخةةةذ 

ولةةوحظ ان نسةةبة الخطةةل فةةي الةةوزن للعينةةات الث ثةةة لةةم 

االختبةةةةار % ممةةةا يعنةةةةي ان طريقةةةة إجةةةراء 3تتجةةةاوز 

التةةةةةدرج د حةةةةةدود د تمةةةةةت بشةةةةةكل  ةةةةةحي   وتحةةةةةدقةةةةة

    م ا ل المسةةةةةةةمو  بهةةةةةةةا حسةةةةةةةر الموا ةةةةةةة ة الليبيةةةةةةةة

نتةةةةةةةةةائج  (11الشةةةةةةةةةكل )  ويوضةةةةةةةةة  [9] 2002: 49

 .التحليل المنخلي للركام الخشن للشركة )أ(

فةةةةي  ةةةةورة كمةةةةا لةةةةوحظ ان الكسةةةةارات تنةةةةتج الركةةةةام 

ركةةام متةةدرج ولةةيس احةةاد   ممةةا يعةةرض الركةةام الةة  

اثنةةةةةةةاء  Segregationظةةةةةةةاهرة االن  ةةةةةةةال الحبيبةةةةةةةي 

النقةةةةل. ويعتبةةةةر االجةةةةراء اال ةةةة  هةةةةو توريةةةةد الركةةةةام 

بتةةةةدرج احةةةةاد   ثةةةةم خلةةةةط المقاسةةةةات المختل ةةةةة فةةةةي 

 الموقع بنسر مناسبة للح ول عل  ركام متدرج.

 

للركام الخشن  : نتائج التحليل المنخلي(11) رقم شكل

 [8] للشركة )أ(

 

هنا  بعةض التسةميات المسةتعملة للركةام التةي يةتم اتباعهةا 

مةةم  20فةي هةةذه الشةةركات فمةث  يةةتم تسةةمية الركةام مقةةاس 

  1مةم بالركةام رقةم  14  والركام مقةاس 1.5بالركام رقم 

فهي انواا حسر تدرجها فيطلا عليهةا ركةام  أما ال رينيليا

  وفةةةي بعةةةض اصحيةةةان ال تنطبةةةا هةةةذه 0.6أو 0.8رقةةةم 

علةةة  هةةةذه المقاسةةةات نظةةةرا لعةةةدم دقةةةة فعليةةةاً التسةةةميات 

المحةاجر التةي يةتم التعامةل معهةةا  لةذل  سةيتم اضشةارة الةة  

المقةةاس الةةذ  ي تةةرض ان يكةةون  الركةةام المسةةتخدم حسةةر

 منخلي.عليو وفقا لنتائج التحليل ال

 ذات التةةدرجوفيمةةا يلةةي عةةرض لنتةةائ  احةةدة الشةةركات 

  (12( والشةكل )3الجيد كمةا هةو موضة  فةي الجةدول )
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فيما لم يحقا الركام المستخدم في شركات أخرة شروط 

 التدرج الجيد.

نوا وم در ونسر الخلط للركام الخشن  :(3جدول )

 [8] (هالمستعمل للشركة )

 

( نتائج التحليل المنخلي للركام الخشن 12)رقم  شكل  

 [8] (هللشركة )

مةةن خةة ل النتةةائج التةةي تةةم عرضةةها فةةي ال قةةرة السةةابقة 

 لوحظ االتي:وبناء عل  جميع النتائج المتح ل عليها 

خروج معظم عينات خليط الركةام المسةتخدم عةن حةدود  .1

شةةركتان فقةةط ذات تةةدرج الموا ةة ة  فقةةد كةةان هنةةا  

جيد اما البةاقي  يةر مطةابا للموا ة ات  بحيةث ان 

شةن مةن المطلةور شركات تةدرجها اخ 3هنا  عدد 

حيةث  شركات تةدرجها انعةم مةن المطلةور  3وعدد 

الحةةدود وهةةذا يةةدل علةة   أسةة لان المنحنةة  يكةةون  البةةاً 

وفةةةي  درج اخشةةن مةةةن المسةةمو  بةةةو او العكةةس.ان التةة

حةةال كةةان التةةدرج اخشةةن مةةن المطلةةور يعنةةي ذلةة  ان 

المسةةاحة السةةطحية لحبيبةةات الركةةام اقةةل وبالتةةالي يقةةل 

االسةةط  المرتبطةةة ببعضةةها  تماسةة  الخرسةةانة ل ةة ر

 ةات  وفةي حةال كةان التةدرج ازيادة حجم ال رالبعض و

يقترر للحدود العليةا وانعةم مةن المسةمو  بةو ممةا يعنةي 

زيةةادة فةةةي المسةةاحة السةةةطحية للركةةام وبالتةةةالي تحتةةةاج 

الخرسانة لمحتةوة مةائي و اسةمنتي اكبةر مةن المسةمو  

درج    لةذل  فةان تةايضةاً  بو وهذا امر  ير مر ور فيةو

الركام  لو تلثير مباشر علة  خةوال الخرسةانة الطريةة 

خرسةةةانة    والمت ةةةلدة و لةةةو دور كبيةةةر فةةةي تشةةة يلية ال

المسةة ول الثةةاني عةةن مقاومةةة  وكةةذل  يعتبةةر الركةةام هةةو

 الض ط للخرسانة بعد االسمنت.

مةةم( لكةةل مةةن واد  الحةةي  14بالنسةةبة للركةةام )مقةةاس  .2

  لةةوحظ وجةةود نقةةل فةةي مقةةاس الركةةام والقةةره بةةوللي

مةةم  5مةةم والمحجةةوز علةة  منخةةل  10المةةار مةةن منخةةل 

بةةالر م مةةةن اسةةتعمال ال رينيليةةةا التةةةي تزيةةد مةةةن نسةةةبة 

 .مم ولكن يظل خارج الموا  ة 10المار في المنخل 

مةةةةةم(  20اسةةةةةتخدام ركةةةةةام واد  الحةةةةةي )مقةةةةةاس  .3

يجعةةةل المقةةةةاس االعتبةةةار  لخلةةةةيط الركةةةام ي ةةةةل 

نظةةةةرا الحتوائةةةةو علةةةة  مقاسةةةةات  مةةةةم 37.5إلةةةة  

كبيةةةةرة ممةةةةا يسةةةةبر فةةةةي مشةةةةاكل للمضةةةةخة مثةةةةل 

انسةةةداد أنبةةةور وحةةةوض المضةةةخة والتسةةةبر فةةةي 

ميكانيكيةةةة االمةةةر الةةةذ  يةةة د  الةةة  توقةةةف  مشةةةاكل

عمليةةة ال ةةر لمةةدة قةةد ت ةةل الةة  عةةدة سةةةاعات  

وهةةذا النةةوا يةة د  أيضةةا الةة  الخةةروج عةةن حةةدود 

 ( كبةةةةر مقةةةةاس13الموا ةةةة ة  ويوضةةةة  الشةةةةكل )

 .حبيبات الركام لهذا الم در بعض

 

 

 

 

 

 

 

ات ركام واد  كبر مقاس بعض حبيب :(13) رقم شكل

 مم 20الحي مقاس 

نوا الركام 
المستخدم 
 حسر تسمية
 الشركة

 الم در
نسبة الخلط 

% 

المقاس 
االعتبار  
 اصكبر ال علي

  32 راس الل ع مم 20مقاس 

 مم 20 46 راس الل ع مم 14مقاس 

  22 راس الل ع  رينيليا خشنة
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الحي عل  مم لمحجر واد   14احتواء ركام مقاس  .4

( ممةا قةد يحسةن حبيبات دائرية )ركام واد  طبيعةي

مةةن خةةوال التشةة يلية وذلةة  نتيجةةة الن االحتكةةا  

هةذا النةوا  منخ ض بةين أوجةو حبيبةات الركةام مةن 

مةةع العجينةةة اضسةةمنتية مقارنةةة  اً ولكنةةو اقةةل تماسةةك

( حبيبةةةات 14بالركةةةام الةةةزاو   ويوضةةة  الشةةةكل )

 مم لمحجر واد  الحي. 14دائرية لركام مقاس 

 

مم  14حبيبات دائرية لركام مقاس  :(14) رقم شكل

 لمحجر واد  الحي

 

مةةةن  لالركةةةام الخشةةةن لمحجةةةر رأس الل ةةةع هةةةو اصفضةةة .5

  واسةةةتخدام ال رينيليةةةا مةةةن ن ةةةس هةةةذه ناحيةةةة التةةةدرج

المحجةةةةر يقلةةةةل مةةةةن ال را ةةةةات وي حسةةةةن مةةةةن كثافةةةةة 

التةةةةدرج حيةةةةث يمكةةةةن م حظةةةةة ال ةةةةرا بةةةةين الشةةةةركة 

)ج( التةةةةةةي ال تسةةةةةةتخدم ال رينيليةةةةةةا فةةةةةةي الخلطةةةةةةات  

فةةةةةةةةي  ( التةةةةةةةةي تسةةةةةةةةتخدم ال رينيليةةةةةةةةاهوالشةةةةةةةةركة )

(  وي ةةةةنف هةةةةذا 15الخلطةةةةات  مةةةةن خةةةة ل الشةةةةكل )

زاو  خشةةةن ممةةةا يزيةةةد النةةةوا مةةةن الركةةةام علةةة  انةةةو 

مةةةةن درجةةةةة التماسةةةة  بينةةةةو وبةةةةين العجينةةةةة اضسةةةةمنتية 

 ( عينة من هذا النوا.16ويوض  الشكل )

 

 

 [8] تلثير ال رينيليا عل  تدرج الركام الخشن(: 15) رقم شكل  

 

 عينة من ركام محجر رأس الل ع :(16) رقم شكل     

 

الميدانيةةةةة تمةةةةت م حظةةةةة بعةةةةض  أثنةةةاء الزيةةةةارات .6

العينةةةات المرفوضةةةة ولكةةةن لةةةيس بسةةةبر تةةةدرجها 

إنمةةةا لمسةةةاميتها الظاهريةةةة وكةةةذل  لوجةةةود شةةةرو  

 .(17بالحبيبات  كما موض  بالشكل )

 

 

 عينات مسامية من الركام :(17) رقم شكل   
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ت ييةةر م ةةادر الركةةام المسةةتخدم فةةي هةةذه الشةةركات بةةدون 

ميمية  حيث انو لكل م ةدر ركةام ت يير كميات الخلطة الت 

 ةةةو الخا ةةةة التةةةي قةةةد تةةة ثر علةةة  ت ةةةميم وخةةةوال خوا

ومقاومةةةة ال ةةةدم  لتةةةدرج الحبيبةةةياالخلطةةةة الخرسةةةانية مثةةةل 

  وتعتبةةر الكثافةةة أحةةد المت يةةرات اصساسةةية والكثافةةة والتهشةةيم

في العملية الت ميمية ممةا يسةبر فةي ت يةر نسةر الخلةط بةين 

 مكونات الخلطة الخرسانية.
 

 للركام الناعم نتائج الت ليل المنخلي 2.4.4

فةةةي إجةةةراء اختبةةةار  تةةةم توضةةةي  الطريقةةةة التةةةي تةةةم اتباعهةةةا

ويمكةةةن توضةةةي  هةةةذه  2.3.3فةةةي البنةةةد  التحليةةةل المنخلةةةي

الحسةةةةةةةابات فةةةةةةةي هةةةةةةةذا المثةةةةةةةال الخةةةةةةةال بالشةةةةةةةركة )أ( 

بالت  ةةةةيل  ور ةةةةم اجةةةةراء االختبةةةةار لعينةةةةات مةةةةن جميةةةةع 

 ةةةةر علةةةة  عةةةةرض شةةةةركات الدراسةةةةة اال انةةةةو الورقةةةةة تقت

 بعض النماذج فقط.

 :)أ(الشركة 

مةةةن خةةة ل الحسةةةابات فةةةي ال قةةةرة السةةةابقة تةةةم توضةةةي  

% مةةةن ال رينيليةةةا هةةةي ركةةةام نةةةاعم بالنسةةةبة 19.38أنةةةو 

 بةةةةةاخت فهةةةةةذه النسةةةةةبة  تختلةةةةةففقةةةةةط   )أ(للشةةةةةركة 

التةةةةدرج والم ةةةةدر  وتةةةةم توضةةةةي  أنةةةةو يةةةةتم اسةةةةتعمال 

الناعمةةةة فةةةي المتةةةر المكعةةةر  كجةةةم مةةةن ال رينيليةةةا 42

وبالتةةةةالي يمكةةةةن تحديةةةةد نسةةةةر الخلةةةةط بالنسةةةةبة للركةةةةام 

 (.4في الجدول )  الناعم كما هو موض

 

نوا وم در ونسر الخلط للركام الناعم  :(4جدول )

 [8] المستعمل للشركة )أ(

 

 ةةةةرام  500عينةةةةات للخلةةةةيط بةةةةوزن  3تةةةةم تحضةةةةير 

التحليةةةل المنخلةةةي لهةةةا طبقةةةا للموا ةةة ة  إختبةةةاروإجةةةراء 

ولةةةةةةةوحظ ان نسةةةةةةةبة   [7] 2006:252الليبيةةةةةةةة م ا ل 

الخطةةةةةل فةةةةةي الةةةةةوزن  للعينةةةةةات الث ثةةةةةة لةةةةةم تتجةةةةةاوز 

% ممةةةةا يعنةةةةي ان طريقةةةةة إجةةةةراء االختبةةةةار قةةةةد 0.5

المتوسةةةط تةةةم حسةةةار تمةةةت بالشةةةكل ال ةةةحي   كةةةذل  

  حيةةةةث ان معامةةةةل 1.75لمعامةةةةل النعومةةةةة ويسةةةةاو  

النعومةةةةة يعطةةةةي انطباعةةةةاً علةةةة  تةةةةدرج الركةةةةام النةةةةاعم 

ويةةةةدخل فةةةةي بعةةةةض المت يةةةةرات الت ةةةةميمة للخلطةةةةة  

  حيةةةث انةةةو كلمةةةا 3.5إلةةة   2وتتةةةراو  قيمتةةةو مةةةا بةةةين 

قلةةةت قيمتةةةو فةةةذل  يةةةدل علةةة  ان الركةةةام النةةةاعم اكثةةةر 

لركةةةةام النةةةةاعم نعومةةةةة وكلمةةةةا زادت قيمتةةةةو يعنةةةةي ان ا

ثةةةةةةم يةةةةةةتم تحديةةةةةةد حةةةةةةدود التةةةةةةدرج يتجةةةةةةو للخشةةةةةةونة  

               المسةةةةةةةةةةمو  بهةةةةةةةةةةا حسةةةةةةةةةةر الموا ةةةةةةةةةة ة الليبيةةةةةةةةةةة 

والتةةةةةي تحتةةةةةو  علةةةةة  ثةةةةة ث  [9] 2002: 49م ا ل 

 كةةةةام النةةةةاعم ) خشةةةةن ومتوسةةةةط ونةةةةاعم (.تةةةدرجات للر

يرسةةةةم الخلةةةةيط مةةةةع هةةةةذه الحةةةةدود الث ثةةةةة ومنهةةةةا يةةةةتم 

ومةةةةةةدة  نسةةةةةةراال تحديةةةةةةد نةةةةةةوا التةةةةةةدرج المسةةةةةةتخدم

 وتةةةم اجةةةراء هةةةذه العمليةةةة ولةةةوحظ  مطابقتةةةو للموا ةةة ة
أن خلةةةيط الركةةةام النةةةاعم المسةةةتخدم ي ةةةنف علةةة  أنةةةو 

باعتبةةةةاره اصكثةةةةر تطابقةةةةا داخةةةةل  )ن( ذو تةةةةدرج نةةةةاعم

( نتةةةةةةائج 18الشةةةةةةكل )ويوضةةةةةة   حةةةةةةدود الموا ةةةةةة ة

 .لركام الناعم للشركة )أ(لخليط االتحليل المنخلي 

 

 

التحليل المنخلي لخليط الركام الناعم في  :(18) رقم شكل

 [8] )أ(التدرج الناعم للشركة 
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 واد  الحي زليتن  الم در

المكعر )كجم/مالكمية للمتر 
3
) 676 42 
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كمةةةةا هةةةةو  شةةةةركة اخةةةةرة وفيمةةةةا يلةةةةي عةةةةرض لنتةةةةائج

 (.19والشكل )(  5موض  في الجدول )

 

نوا وم در ونسر الخلط للركام الناعم  :(5جدول )

 [8] المستعمل للشركة )ر(

 

 

التحليل المنخلي لخليط الركام الناعم  :(19) رقم شكل

 [8] في التدرج الناعم للشركة )ر(

 

مةةن خةة ل النتةةائج التةةي تةةم عرضةةها فةةي ال قةةرة السةةابقة 

لبقيةةةةة  وبنةةةةاء علةةةة  جميةةةةع النتةةةةائج المتح ةةةةل عليهةةةةا

 ن حظ: الشركات

يتوسةةةط شةةةركات فقةةةط ذات تةةةدرج  3هنةةةا  عةةةدد  .1

شةةةةةةركات  يةةةةةةر  5حةةةةةةدود الموا ةةةةةة ة  وعةةةةةةدد 

مطابقةةةة للموا ةةة ة بحيةةةث ان الخلةةةيط يقتةةةرر جةةةدا 

ن الحةةةةد اصعلةةةة  للموا ةةةة ة ويتجةةةةاوزه  أ  ان مةةةة

 نعومتو تتجاوز ما تسم  بو حدود الموا  ة.

ي ةةنف خلةةيط الركةةام النةةاعم المسةةتخدم فةةي جميةةع  .2

  لل ايةةةة نةةةاعم جهةةةذه الشةةةركات علةةة  انةةةو ذو تةةةدر

النعومةةةةة المتح ةةةةل عليةةةةو مةةةةن ويتةةةةراو  معامةةةةل 

 .1.87ال   0.95

ي ةةنف رمةةل زليةةتن علةة  انةةو االكثةةر خشةةونة مةةن  .3

بةةةةين هةةةةذه العينةةةةات ويمكةةةةن م حظةةةةة ذلةةةة  مةةةةن 

خةةة ل قيمةةةة معامةةةل النعومةةةة  كمةةةا أن الشةةةركات 

كةةةةةةان الركةةةةةةام التةةةةةةي تسةةةةةةتعمل هةةةةةةذا الم ةةةةةةدر 

 داخل حدود الموا  ة. المستخدم بها

يمكةةن تحسةةين خلةةيط الركةةام النةةاعم بنسةةبة بسةةةيطة  .4

باضةةافة  رينيليةةا والتةةي تزيةةد مةةن خشةةونة الخلةةيط 

 وبالتالي تزيد من قيمة معامل النعومة.

رمةةةال الزاويةةةة والعزيزيةةةة و ةةةرمان هةةةي رمةةةال  .5

ناعمةةةةة جةةةةدا ممةةةةا يجعةةةةل خلةةةةيط الركةةةةام النةةةةاعم 

للم ةةةةانع التةةةةي تسةةةةتعمل هةةةةذه الم ةةةةادر خةةةةارج 

إلةةةة  الحةةةةد اصعلةةةة    رحةةةةدود الموا ةةةة ة أو أقةةةةر

وهةةةةذه النعومةةةةة قةةةةد تسةةةةبر مشةةةةاكل فةةةةي الخلطةةةةة 

الخرسةةةانية صن الرمةةةل شةةةره للمةةةاء وبالتةةةالي كلمةةةا 

تزيةةةةةد النعومةةةةةة يزيةةةةةد امت ةةةةةال المةةةةةاء وتقةةةةةل 

 التش يلية.

 

 75نتااااائج اختبااااار نساااابة المااااواد ا دق ماااان  3.4.4

  رمايكرومت

تةم اجةراء هةةذا االختبةار لخلةيط الركةةام الخشةن فقةط طبقةةا 

وتتمثل فكرة   [7] 2006: 252  ة الليبية م ا ل للموا

ر مةن مةرة حتة  االختبار في  سل عينةة مةن الركةام أكثة

ثم يسةكر مةاء ال سةيل علة  المنخلةين ي ب  الماء رائقا  

مايكرومتر ويرجع المحجوز علةيهم الة   75مم و 1.18

العينةةةة الم سةةةولة  وتةةةوزن العينةةةة بعةةةد تج ي هةةةا ويكةةةون 

المةةواد الناعمةةة فةةي العينةةة زن ال ةةارا فةةي الةةوزن هةةو و

 ن الكسةةارات(ن والطمةةي وال بةةار النةةاعم النةةاتج عةة)الطةةي

ر كنسةةبة مةةن الةةوزن الكلةةي لعينةةة االختبةةار  سةةوالةةذ  يح

 .(6ويمكن توضي  هذه النتائج في الجدول )
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يعرض النتائج الم تح ل عليها لنسبة المواد  :(6جدول )

 [8] الناعمة )الطين والطمي(

 

 

 

 

 

 

 

 

   فةةةةلن[9] 2002: 49طبقةةةةا للموا ةةةة ة الليبيةةةةة م ا ل 

% 4ال تتجةةةةةاوز نسةةةةةبة هةةةةةذه المةةةةةواد الناعمةةةةةة يجةةةةةر أ

لحجةةارة المجروشةةة للركةةام الخشةةن  كحةةد أق ةة  مةةن ا

فةةةةان ذلةةةة  قةةةةد نةةةو فةةةةي حةةةةال تجةةةةاوزت هةةةةذه النسةةةةبة ص

قيمةةة التشةة يلية   يةة د  الةة  حةةدوث هبةةوط م ةةاجا فةةي

كةةةذل  يقلةةةل مةةةن مقاومةةةة الضةةة ط الن الطةةةين يضةةةعف و

 حبيبات الركام.التماس  بين العجينة االسمنتية و

مةةةةن خةةةة ل هةةةةذه النتةةةةائج أن نسةةةةبة المةةةةواد  وي حةةةةظ

الناعمةةةةة )الطةةةةين والطمةةةةي( قليلةةةةة وال تتجةةةةاوز حةةةةدود 

ها بةةةةالعين المجةةةةردة الموا ةةةة ة  بةةةةالر م مةةةةن مشةةةةاهدت

 في بعض الحاالت.

لكت أثنةةةةاء إجةةةةراء االختبةةةةار فةةةةان العينةةةةات التةةةةي اسةةةةته

 ةةةب  المةةةاء رائقةةةا هةةةي الكثيةةةر مةةةن المةةةاء ل سةةةلها حتةةة  أ

ويمكةةةةن م حظةةةةة ذلةةةة  مةةةةن   مةةةةن محجةةةةر رأس الل ةةةةع

خةةة ل النتةةةائج التةةةي أعطةةةت أكبةةةر نسةةةبة للمةةةواد الناعمةةةة 

( عينةةةةة 20  ز  ويوضةةةة  الشةةةةكل )هوهةةةةي الشةةةةركة ج  

 من ركام محجر رأس الل ع محاطة بالمواد الناعمة.

 

 

 عينة من ركام محجر رأس الل ع :(20) رقم شكل

 ي  حظ فيها تكت ت طينية 

 

 والتوصيات ا ستنتاجات .5

عةةةرض  يمكةةةن مةةن خةةة ل الدراسةةةة التةةي تةةةم القيةةةام بهةةا

علةةة   أهةةم االسةةةتنتاجات التةةةي تةةةم الح ةةول عليهةةةا بنةةةاءً 

التةةةةي تةةةةم إجراءهةةةةا فةةةةي البرنةةةةامج  تاالختبةةةةارانتةةةةائج 

مةةةا تةةةم الح ةةةول عليةةةو مةةةن معلومةةةات عةةةن و  العملةةةي

مشةةةةةةةاهدتو أثنةةةةةةةاء  ومةةةةةةةا تمةةةةةةةت االسةةةةةةةتبيان  طريةةةةةةةا

باضضةةةةافة إلةةةة  توضةةةةي   الشةةةةركات الزيةةةةارات لهةةةةذه 

خةةة ل أهةةةم التو ةةةيات التةةةي تةةةم الو ةةةول اليهةةةا مةةةن 

 االستنتاجات.هذه 

 

 ا ستنتاجات  1.5

معظةةةةم نتةةةةةائج التحليةةةةةل المنخلةةةةةي لخلةةةةةيط الركةةةةةام  .1

 .مطابقة للموا  ات والناعم  يرالخشن 

إسةةةةتخدام ال رينيليةةةةةا بنسةةةةةبة خلةةةةط مدروسةةةةةة يقلةةةةةل مةةةةةن  .2

لخلةةةةةةيط الركةةةةةةام الخشةةةةةةن  ويحسةةةةةةن التةةةةةةدرجال را ةةةةةةات 

 والناعم.

ت يةةر أ لةةر م ةةادر الركةةام المسةةتخدم فةةي معظةةم  .3

 الشةةةركات بةةةدون التعةةةديل فةةةي الخلطةةةة الت ةةةميمة

 .لخوال الم ادر الجديدةوفقاً 

ي ةةةنف خلةةةيط الركةةةام النةةةاعم المسةةةتخدم علةةة  أنةةةو  .4

ممةةةةا يقلةةةةل مةةةةن درجةةةةة   لل ايةةةةة نةةةةاعمذو تةةةةدرج 

 إضافات. استخدامالتش يلية في حال عدم 

 رمز الشركة  %والطمي لطين انسبة 

 أ 0.25

 ر 0.55

 ج 1.60

 د 0.45

 ه 1.80

 و 0.85

 ز 2.40

0.80   
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يعتبةةةةةةر الركةةةةةةام الخشةةةةةةن المسةةةةةةتخدم فةةةةةةي أ لةةةةةةر هةةةةةةذه  .5

 الناعمة.المواد نسبة من ناحية  الشركات مقبوالً 

 االختبةةةةةارات تجةةةةةر معظةةةةةم هةةةةةذه الشةةةةةركات ال  .6

 المسةةةةتخدم المةةةةواد اصوليةةةةة ومنهةةةةا الركةةةةامعلةةةة  

علةةةة   مقلةةةةام شةةةةر  وهةةةةذا يعتبةةةةر دور  بشةةةةكل 

تةةةةوفير  ضةةةةمان علةةةة  الشةةةةركاتعةةةةدم قةةةةدرة هةةةةذه 

 الزبون. قبل مطلور من وما هومطابقة 

 

 التوصيات 2.5

 أو  توصيات ذات عالقة بنتائج الدراسة: 

بحيةةةث  ير خلةةةيط مةةةن الركةةةام الخشةةةن والنةةةاعمتةةةوف .1

يكةةةةون تدرجةةةةو فةةةةي منت ةةةةف حةةةةدود الموا ةةةة ة 

 لكي يعطي أفضل تدريج حبيبي وتجانس.

اسةةةةتخدام أكثةةةةر مةةةةن م ةةةةدر للركةةةةام النةةةةاعم فةةةةي  .2

ن ةةةةس الخلطةةةةة بحيةةةةث أنةةةةو يمكةةةةن مةةةةث ً اسةةةةتخدام 

) العزيزيةةةة أو  ةةةرمان  رمةةةال زليةةةتن مةةةع رمةةةال

أو الزاويةةةةةةةةةة ( لزيةةةةةةةةةادة الخشةةةةةةةةةونة   و كةةةةةةةةةذل  

للتقليةةةةل  لمجةةةةرو او الركةةةةام النةةةةاعم ا ال رينيليةةةةا

مةةن نعومةةة الخلةةيط و التقليةةل مةةن التكل ةةة وتحسةةين 

 التدرج الحبيبي .

الدوريةةةة علةةة  المةةةواد االوليةةةة  تإجةةةراء االختبةةةارا .3

المسةةةةةةتخدمة وتوثيةةةةةةا نتةةةةةةائج هةةةةةةذه االختبةةةةةةارات 

ةةةنظم يسةةةهل الرجةةةوا إليهةةةا عنةةةد الحاجةةةة   بشةةةكل م 

وتعةةةةديل الخلطةةةةات الت ةةةةميمة بمةةةةا يتماشةةةة  مةةةةع 

  ر م ةةةةةادر الركةةةةةامخ و ةةةةةاً عنةةةةةد ت ييةةةةة ذلةةةةة 

بحيةةةث ي ةةةب  هنةةةا  أكثةةةر مةةةن خلطةةةة ت ةةةميمة 

 لكل م در ركام.

تةةةةوفير وحةةةةدات  سةةةةيل للركةةةةام لتجنةةةةر ال واقةةةةد  .4

 الم اجئة التي تحدث نتيجة المواد الناعمة.

تةةةوفير مهنةةةدس واحةةةد علةةة  اصقةةةل ذو خبةةةرة كافيةةةة  .5

والكشةةةف لاشةةةراف علةةة  اسةةةت م المةةةواد المةةةوردة 

 ويكةةةةةون متواجةةةةةداً وإجةةةةةراء االختبةةةةةارات   عليهةةةةةا

فتةةةةةةةةرة تشةةةةةةةة يل الخ طةةةةةةةةة  باسةةةةةةةةتمرار أثنةةةةةةةةاء

 المركزية.

 

 نانيا توصيات للدراسات المستقبلية:

إعةةةةادة إجةةةةراء هةةةةذه الدراسةةةةة ولكةةةةن بلخةةةةد عينةةةةات  .1

للشةةةةركة  دوريةةةةةأكثةةةةر لكةةةةل م ةةةةنع وعلةةةة  فتةةةةرات 

 احد  بحيث تكون النتائج أكثر دقة وشمولية.الو

 ة لبةةةاقي شةةةركات الخرسةةةانةاسةةةتكمال هةةةذه الدراسةةة .2

 والمةةةةدن االخةةةةرة فةةةةي مدينةةةةة طةةةةرابلسالجةةةةاهزة 

ه الدراسةةةةة باعتبارهةةةةا التةةةةي لةةةةم تشةةةةتر  فةةةةي هةةةةذ

 .دراسة دورية

إجةةةةةراء هةةةةةذه الدراسةةةةةة بحيةةةةةث تكةةةةةون بطريقةةةةةة  .3

 وبدون ترتير مسبا مع الشركات.  م اجئة

إعةةةادة إجةةةراء اختبةةةار المةةةواد الناعمةةةة اصدا مةةةن  .4

مةةةم صكثةةةر مةةةن عينةةةة مةةةن ن ةةةس الم ةةةدر  0.075

كثةةةةر دقةةةةة  ويةةةةتم إجةةةةراءه للركةةةةام ليعطةةةةي نتةةةةائج أ

وكةةةةةةةذل  اجةةةةةةةراء االختبةةةةةةةارات  النةةةةةةةاعم أيضةةةةةةةا.

الميكانيكيةةةةة للركةةةةام )ال ةةةةدم والتهشةةةةيم( واختبةةةةار 

االمت ةةةال  إضةةةافة الةةة  اختبةةةارات تحديةةةد نسةةةر 

 ام   الكبريتات والكلوريدات. 

إتبةةةةاا أسةةةةلور اختبةةةةارات المقارنةةةةة تحةةةةت اشةةةةراف  .5

جهةةةةةة مخت ةةةةةة بحيةةةةةث تجةةةةةرة اختبةةةةةارات لةةةةةن س 

د او العينةةةةات فةةةةي مختبةةةةرات عةةةةدة شةةةةركات المةةةةوا

ومقارنتهةةةا بنتةةةائج االختبةةةارات فةةةي مختبةةةر مرجعةةةي 

 معتمد لتقييم ك اءة مختبرات هذه الشركات.

للمحةةةاجر المةةةوردة للركةةةام  ةإجةةةراء دراسةةةة تقييميةةة .6

المسةةةتخدم مةةةن قبةةةل هةةةذه الشةةةركات  نظةةةرا لعةةةدم 

 دقتها من ناحية التدرج الحبيبي.

 

 نالنا توصيات عامة:

دليةةةةل م ةةةةانع الخرسةةةةانة الجةةةةاهزة المعتمةةةةد مةةةةن إتبةةةةاا  .1

 للموا  ات والمعايير القياسية. وطنيقبل المركز ال

 إنتةاج م ةانع داخةل الجةودة علة  الرقابةة ت عيةل .2

مةةةن قبةةةل الجهةةةات الم خت ةةةة  الخرسةةةانة الجةةةاهزة
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كةةةالحرس البلةةةد  والمركةةةز الةةةوطني للموا ةةة ات 

 .والمعايير القياسية

ضةةةةبط جةةةةودة تةةةةوفير دورات تدريبيةةةةة فةةةةي مجةةةةال  .3

مختبةةةرات  يبحيةةةث ي ةةةب  هنةةةا  فنيةةة الخرسةةةانة 

 الشركات.م هلين للعمل في هذه 

وذلةةة   المجةةةال تسةةةهيل عمةةةل البةةةاحثين فةةةي هةةةذه  .4

 والمةةاد  حتةة كةةل وسةةائل الةةدعم القةةانوني  بتةةوفير

 ويمكةةةن االسةةةت ادةتكةةةون هةةةذه االبحةةةاث ذات قيمةةةة 

 العام.منها لل ال  

 

 شكر وتقدير .6

الشةةةةكر والتقةةةةدير للشةةةةركات ن بجزيةةةةل يتقةةةةدم المةةةة ل ي

م ةةةةط    لةةةة  م.وإ  المشةةةةاركة فةةةةي برنةةةةامج الدراسةةةةة

البرنةةةامج  تن يةةةذعةةين لمسةةةاهمتو القيمةةةة فةةي  بةةةوالبشةةير أ

السةةةتار  عبةةةدسةةةناء  م. باضضةةةافة إلةةة العملةةةي للدراسةةةة  

  البةةةاجقني مةةةن شةةةركة البنيةةةان ل ستشةةةارات الهندسةةةية

وكةةةذل  السةةةيد لط ةةةي سويسةةةي مةةةن مختبةةةر مةةةواد البنةةةاء 

 .ة الهندسة جامعة طرابلسبكلي
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