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االفتتاذية
تتعرض معظم المإسسات االلتصاادٌة والصاناعٌة خاالل عملهاا 

الى حدوث العدٌاد مان االزماات التاً تاإثر بشاكل مباشار وؼٌار 

مباشر على مكوناتها المادٌة والبشارٌة وتحاد مان لادرتها علاى 

.العمل وتحمٌك خطط عملها

طبٌعة االزمات انها احداث طاربة تحتاج الى لدرة وارادة لوٌاة 

لتعامااال معهاااا وادارتهاااا بشاااكل ٌملااال مااان مخاطر اااا وٌحفاااظ 

للمإسسااة لاادراتها وٌخرجهااا بالاال الخسااابر وربمااا ٌسااتفٌد ماان 

.االزمة وتحمك مكاسب لهذه المإسسة

ماارت شااركتنا بالعدٌااد ماان االزمااات وحفظنااا ن منهااا وتعاادٌنها 

بهمااة وتعاااون العاااملٌن علااى كافااة المسااتوٌات   ولعاال ازمااة 

جابحة كوروناا التاً نمار بهاا حالٌاا مان التحادٌات التاً واجهاة 

عمااال وادال الشاااركة بشاااكل مباشااار   لتؤثٌر اااا علاااى الماااوارد 

ومع بداٌة ظهور الجابحة عملت الشركة علاى تشاكٌل . البشري

لجنااة إلدارة  ااذه االزمااة والتنسااٌك مااع مإسسااات الدولااة للحااد 

.من انتشار ا 

وعملت الشركة مان  اذا المنطلاك علاى الحفااظ علاى العااملٌن  

بهااا وذلاان باإلٌماااؾ لمعظاام عملٌاتهااا واالكتفااال بالعماال بشااكل 

جزبً ومحدود ومن ثم العودة التدرٌجٌة للعمال وفاك الضاوابط 

والتعلٌمات الخاص بحماٌة العاملٌن عند اعادة التشؽٌل وعملت 

على رفع مستوى الوعً عند العاملٌن وا مٌة التعااون لحماٌاة 

انفسااهم وزمالبهاام للحااد ماان االنتشااار والمخاااطر الناتجااة عاان 

.ذلن

كما سا مت الشركة ومن مبدأ المسابولٌة االجتماعٌاة فاً دعام 

العدٌد مان المإسساات التاً تعمال علاى الحاد مان  اذه الجابحاة 

بتمااادٌم بعاااض مساااتلزمات التشاااؽٌل والتعماااٌم وادوات الحماٌاااة 

حرصا  منها على المساعدة على حماٌة المجتمع التً  ً جازل 

.منه

ٌحفظ الجمٌع نسؤل ن ان 

ربس  ٌبة التحرٌر

دمحم أبوبكر الصؽٌر. م

 ٌبة التحرٌر

عبدن دمحم بلتو. م

محمود سالم الجمل. م

سالم مصباح الكٌالنً. م

تنسٌك وإخراج
المندوزصالح عبدالجلٌل 

دعوة للمشاركة

تاادعوكم  ٌبااة التحرٌاار للمسااا مة : السااادة اافاضاال 

فاااً إصااادار  اااذه المجلاااة ساااوال مااان خاااالل ترجماااة 

مماالت علمٌة أو ملخصات لبحوث أو رساابل علمٌاة 

أو دراسااات فنٌااة أو أخبااار أو تحمٌمااات صااحفٌة لهااا 

عاللة بصناعة الحدٌد والصلب

(magazine@libyansteel.com)

الصلب اللييب
دلمة وتخضضة تضدر عَ 

العركة الميبية لمرديد والضمب
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: ممدمة

فااً (  COVID-19)فاااٌروس كورونااا المسااتجد مااع ظهااور وانتشااار 

بااادأت الجهااات المساابولة باتخااااذ اإلجاارالات والتااادابٌر  ولٌبٌاااالعااالم 

الضاارورٌة للتعاماال مااع  ااذا الوبااال وفااك المعاااٌٌر الدولٌااة الولابٌااة 

واالحترازٌاااة منهاااا وكاااذلن إلدارة اازماااة بصااافة عاماااة    وفاااً  اااذا 

لارار رباٌس  روصاداإلطار بدأت الشركة فً مواكبة  اذه اإلجارالات ب

   م 2020/03/17م بتااارٌ  2020لسانة ( 53)مجلاس اإلدارة رلاام 

 بشؤن تشكٌل لجنة تتولى اإلشاراؾ علاى تنفٌاذ اإلجارالات االحترازٌاة

المماااررة لمواجهاااة فٌاااروس كوروناااا المساااتجد باالجتماااا  الموساااع 

 والمنعمااااااد بالخصااااااوص علااااااى مسااااااتوى إدارة الشااااااركة بتااااااارٌ 

.م 2020/03/15

أ ااام أعماااال لجناااة اإلشاااراؾ علاااى تنفٌاااذ اإلجااارالات االحترازٌاااة 

:لمجابهة فٌروس كورونا 

.التعلٌمات واإلرشادات العامة واإلجرالات الولابٌةإعداد وتوزٌع  -

.البرامج اإلعالمٌة والتوعٌةإعداد وتنفٌذ  -

.توفٌر االحتٌاجات والمستلزمات وتوزٌعها -

.حمالت التعمٌم والتطهٌربرمجة وتنفٌذ  -

.الداخلٌة والخارجٌة المتعلمة باازمة التواصل واالتصاالت -

.المٌزانٌة التمدٌرٌة والمصروفاتتمدٌر وإعداد  -

.حاالت الطوارئ إجرالات حصر اإلصابات والمخالطٌنالتعامل مع  -

بالتنسااٌك مااع الجهاااات لوضااع الوباااابً بالشااركة لالاادوري تمٌااٌم ال -

.الداخلٌة والخارجٌة

أسااس عماال لجنااة اإلشااراؾ علااى تنفٌااذ اإلجاارالات االحترازٌااة لمجابهااة 

:فٌروس كورونا 

خطااة االسااتجابة الوطنٌااة لمجابهااة خطاار انتشااار فٌااروس كورونااا •

المسااااتجد للمركااااز الااااوطنً لمكافحااااة اامااااراض والصااااادرة فااااً 

.م 2020/03/17

.خطة الطوارئ العامة بالشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب•

محضااار االجتماااا  الموساااع والمنعماااد علاااى مساااتوى إدارة الشاااركة •

. م 2020/03/15بتارٌ  

م بشاؤن تشاكٌل 2020لسانة ( 53)لرار ربٌس مجلاس اإلدارة رلام •

لجنة تتولى اإلشراؾ على   تنفٌاذ اإلجارالات الولابٌاة واالحترازٌاة 

.لمكافحة فاٌروس كورونا المستجد

خطة عمل لجنة مكافحة فاٌروس كارونا بالشركة والمشكلة باالمرار •

.م 2020/53

توصااٌات اللجنااة العلمٌااة المنبثمااة ماان اللجنااة العلٌااا إلدارة اازمااة •

واالسااتجابة لمواجهااة جابحااة كورونااا ببلدٌااة مصااراتة وفااك محضاار 

م وما ٌتبعها من توصاٌات  2020/04/13 االجتما  المنعمد بتارٌ 

.وتعلٌمات ولابٌة

التوصاااٌات الصاااادرة مااان اللجناااة العلمٌاااة االستشاااارٌة علاااى مساااتوى •

.الدولة اللٌبٌة

:اإلجرالات االحترازٌة العملٌة المتخذة

إعاااداد وإحالاااة التعمٌماااات والمناشاااٌر المتعلماااة بااااإلجرالات الولابٌاااة •

وتوزٌعهاا بالتنساٌك ماع الجهاات المختصاة الداخلٌاة  لمكافحة المارض

.والخارجٌة

التواصاال مااع مصاارؾ الصااحاري والتنسااٌك معااه بشااؤن وضااع  لٌااة •

مناساااابة لصاااارؾ مرتبااااات العاااااملٌن لتفااااادي االكتظاااااظ واالزدحااااام 

.واإلشراؾ على  لٌة تنظٌم دخول العاملٌن للمصرؾ لسحب مرتباتهم

إٌماؾ العمل بمنظوماة البصامة إلثباات الحضاور واالنصاراؾ  وإعاادة •

تفعٌلها بعد اتخاذ اإلجرالات والولابٌة بوضع مواد التعمٌم بجوار كافة 

.المنظومات الموزعة بالشركة

حاملة تعمٌم بالتنساٌك ماع إدارة  120عدد وتصنٌع كما لامت بتجهٌز •

تخطاااٌط وتصااانٌع لطاااع الؽٌاااار وتوزٌعهاااا علاااى منظوماااات الحضاااور 

.واالنصراؾ بالشركة

  وإعادة استبناؾ الدراساة وفاك  إٌماؾ الدراسة بمركز التدرٌب مإلتا•

.خطة وزارة التعلٌم بإتبا  اإلجرالات الولابٌة الممررة

متابعة  اإلدارة العامة للخدمات بشؤن التؤكٌد علاى ضارورة بادل حملاة •

التعماااٌم والتطهٌااار لكافاااة الموالاااع والمرافاااك والمطااااعم والمخٌماااات 

.وتنفٌذ الزٌارات الفجابٌة للتؤكد السكنٌة الوالعة تحت إشراؾ اإلدارة

التواصل مع المنصالٌة التركٌاة بمدٌناة مصاراتة بشاؤن متابعاة أوضاا  •

العاملٌن المتواجدٌن بدولة تركٌاا لتلماً دورة تدرٌبٌاة وترتٌاب العاودة 

وتنفٌذ البروتوكاول المتباع عناد عاودتهم وتطبٌاك إجارالات  اآلمنة لهم

م ولم تسجل  202/05/14 الحجر المنزلً حٌث كانت عودتهم بتارٌ 

.  إصابات بٌنهم

رباٌس لسام نمال اإلفاراد ومسابول شاركة المساافر / التنسٌك مع الساٌد•

لنماال الركاااب والمتعالااد معااه لنماال العاااملٌن بالشااركة بضاارورة باادل 

إجااارالات التعماااٌم الااادابم للحاااافالت ووساااابل النمااال المساااتعملة داخااال 

.الشركة

دمحم خلٌل الترٌكً. م

لجنة اإلشراؾ على تنفٌذ اإلجرالات االحترازٌة

لمجابهة فٌروس كورونا 
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:مناشٌر متعلمة بالتالً ( 05)إصدار عدد 

.بضرورة إلزام العاملٌن بالتمتع بإجازاتهم السنوٌة•

تملٌااال التاااردد علاااى المكاتاااب واإلدارات والموالاااع إال فاااً حالاااة •

الضاارورة المصااوى واالستعاضااة عاان بعااض اإلجاارالات الممكنااة 

.بالوسابل االلكترونٌة

ضارورة الحجار المنزلاً بإلزام العااملٌن الاذٌن كاانوا خاارج لٌبٌاا •

.ٌوما من تارٌ  العودة 15لمدة 

-مرضاى الكلاى)إلزام العاملٌن الاذي ٌعاانون مان أماراض مزمناة •

.بعدم الحضور للعمل خالل الفترة الحالٌة( الملب

 والتشااركٌاتمخاطبة اإلدارات ذات العاللة بإلزام كافاة الشاركات •

والمإسسات الخارجٌاة العاملاة داخال الشاركة بالعمال بالتوصاٌات 

والتعمٌمات التً تصادر بالخصاوص وتملٌال التاردد علاى الشاركة 

.إلى الحد اادنى

:توفٌر االحتٌاجات والمستلزمات وتوزٌعها

لألرضاااااٌات  -لألٌااااادي)تاااااوفٌر المحالٌااااال المعمماااااة والمطهااااارات  •

–المفاااااازات  - لألساااااطع المعدنٌاااااة والعااااادد واادوات -والحاااااوابط

  وذلاان ( الكمامااات وؼٌر ااا ماان المسااتلزمات العاجلااة والضاارورٌة

بالتواصل مع كافة الجهات الرسمٌة والخاصة لتوفٌر االحتٌاجات أو 

.عن طرٌك الشرال من السوق الموازي

وضع  لٌة مناسبة لتوزٌع الكمٌات المتوفرة والمتحصل علٌهاا علاى •

كافة الجهات داخل الشركة باإلضافة إلى الشركات والجهات العاملاة 

.بمولع الشركة

ٌااتم تماادٌر الكمٌااات حسااب حجاام اإلدارات وانتشااار الموالااع وإعااداد •

.العاملٌن

ٌتم تسلٌم الكمٌاات عان طرٌاك منادوبً اإلدارات وفاك نمااذج تسالٌم •

.معدة مسبما

:المواد التً تم توزٌعها

:خدمات أخرى ممدمة لجهات خارجٌة

لتر من ااكسجٌن لصاالع مركاز العازل  3000تعببة خزان سعته •

.بمستشفى ااورام

اساااطوانة أكساااجٌن لصاااالع مركاااز العااازل بمستشااافى  130تسااالٌم •

.ااورام

اسااااطوانات أكسااااجٌن كبٌاااارة  لصااااالع مركااااز العاااازل  10تساااالٌم •

.هبمستشفى لرار

اسطوانة أكسجٌن لصاالع مركاز العازل بمستشافى  174تعببة عدد  •

.هلرار

حمالت التعمٌم والتطهٌر

تنفٌذ حماالت  التعماٌم للمكاتاب ودورات المٌااه والمخٌماات الساكنٌة •

والمطاااعم والمخٌمااات وكافااة المرافااك عاان طرٌااك شااركات النظافااة 

بالتنسااٌك مااع ماادٌر إدارة الخاادمات لىشااراؾ علااى ااماار وتساالٌمه 

.المواد المناسبة وزٌادة عدد مرات التنظٌؾ والتعمٌم عن المعتاد

لمصاااانع   تنفٌاااذ  حماااالت التعماااٌم والااارش داخااال الشاااركة محٌطاااا•

.والموالع

تنفٌااذ حمااالت تعمااٌم كافااة الوحاادات اإلنتاجٌااة والخدمٌااة والااورش •

.وبواخر الشحن

التنساااٌك ماااع اإلدارات العاماااة لتاااوفٌر العمالاااة والمشااارفٌن علٌهاااا •

.لمتابعة العمل وإتاحة كافة الموالع لتسهٌل العمل

التعاااون مااع لساام اإلطفااال لتااوفٌر سااٌارات اإلطفااال للمساااعدة فااً •

.أعمال الرش وتعمٌم البواخر والسفن الراسٌة 

ٌااتم العماال بإشااراؾ فرٌااك مكافحااة اآلفااات بالشااركة بالتنسااٌك مااع •

.اللجنة

تنفٌاااذ  خطاااة تطهٌااار وتعماااٌم كافاااة الموالاااع اإلنتاجٌاااة والخدمٌاااة •

والااورش بالشااركة وتماادٌم المساااعدة والتعاااون مااع بعااض الجهااات 

الخارجٌااة عاان طرٌااك فرٌااك مكافحااة اآلفااات بالشااركة حٌااث شااملت 

موالااع  7 مولعااا داخاال الشااركة وأكثاار ماان 67اإلعمااال أكثاار ماان 

.خارجها

إلاى ؼاٌاة  2020/إجمالً ما تم ضخه خالل الفترة من شهر ماارس•

لتاااار ماااان (   657,720)  م  بلؽاااات فااااً حاااادود  2020/أكتااااوبر

.المطهرات

:حمالت التوعٌة

:إطالق حملة توعوٌة شاملة داخل الشركة بؤعداد

.ونشر ا بمولع الشركة وٌةعالمواد الدعابٌة والتو•

إعااداد الملصاامات والمطبوعااات التوعوٌااة بااالمرض ونشاار ا بكافااة •

.موالع  الشركة 

.إعداد نشرة توعوٌة عن المرض لتوزٌعها على العاملٌن•

.عمد محاضرة توعوٌة حول مخاطر فاٌروس كورونا للولاٌة منه•

.بؤعمال ونشاطات اللجنة( facebook)تؽذٌة صفحة الشركة على •

تنفٌذ محاضرة توعوٌة لطلبة مركز التادرٌب بعاد اساتبناؾ الدراساة •

.للتعرٌؾ بخطر الفاٌروس وطرق الولاٌة

الدخول فً مداخالت عبر وسابل اإلعالم المسموعة والمشاركة فاً •

.جلسات حوارٌة حول اإلجرالات المتخذة لمجابهة المرض
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التعاماال مااع حاااالت الطااوارئ وتسااجٌل اإلصااابات وحاااالت االشااتباه 

:والمخالطة

ٌاااتم رفاااع حااااالت الطاااوارئ بناااال علاااى المراحااال المحاااددة بخطاااة 

االسااتجابة للمركااز الااوطنً لمكافحااة اامااراض   بحٌااث تاام وضااع 

ألصى مرحلة  من الممكن التعامل معها  اً المرحلاة الثانٌاة و اً 

فً حالة تسجٌل حالة اشاتباه أو إصاابة احاد العااملٌن بالشاركة ال )

ٌتم اخذ اإلجرالات التالٌة وذلان بناال علاى توصاٌات  هفان( لدر ن 

:اللجنة العلمٌة التابعة للجنة العلٌا إلدارة اازمة ببلدٌة مصراتة 

.إبالغ اإلدارة العلٌا بالشركة لىحاطة•

االتصااال بلجنااة اازمااة المشااكلة علااى مسااتوى بلدٌااة مصااراتة •

.واللجنة العلمٌة إن لزم اامر

التواصل مع فرٌاك الرصاد والتمصاً وحصار المخاالطٌن وإجارال •

التحالٌاال المطلوبااة وتطبٌااك إجاارالات الحجاار المنزلااً للمصااابٌن 

والمخالطٌن للمادة المحاددة وفاك البروتوكاول المعتماد وتوصاٌات 

.اللجنة العلمٌة

.التواصل مع الحاالت المصابة لمتابعة تطور حالتها الصحٌة•

.تعمٌم أماكن تواجد العاملٌن المصابٌن•

التواصل مع رإسال التمسٌمات التنظٌمٌة لتنظٌم إجرالات الحجر •

ومتابعااة حالااة المخااالطٌن والمصااابٌن وتمرٌاار اتخاااذ اإلجاارالات 

.اإلضافٌة لضمان استمرار العمل

شاهدال –عٌادة الازروق )توجٌه العاملٌن لمراكز  الكشؾ المبكر •

.لتحدٌد ااعراض( رأس الطوبة  - المماصبة

مااانع الحااااالت المخالطاااة والمشاااتبهة راحاااات مرضاااٌة لتساااهٌل •

.إجرالات الحجر المنزلً بالترتٌب مع رإسابهم

فً فترة انتشار المرض وتفالمه فاً المنطماة الجنوبٌاة تام اتخااذ •

إجاارالات حصاار العاااملٌن المااادمٌن ماان الماادن الجنوبٌااة وترتٌااب 

.إجرال التحالٌل وتطبٌك إجرالات الحجر المنزلً

تااام إعاااداد إحصاااابٌات وتحدٌاااد أمكاااان تواجاااد العااااملٌن وتمااادٌر •

أعداد م وإحالتها للجنة العلمٌة لتحدٌاد إعاداد العٌناات العشاوابٌة 

وتوزٌعهااا واتخاااذ إجاارالات الباادل فااً أخااد العٌنااات وذلاان لتمٌااٌم 

.الوضع الوبابً بالشركة

ماان إجمااالً العاااملٌن % 10حٌااث تاام التااراح أن ٌااتم مااا نساابته •

عٌناه إال اناه لام ٌاتم االساتمرار فاً  600بالشركة أي ماا ٌعاادل  

. ذلن لعدم توفر اإلمكانٌات الالزمة لذلن

 :الوضع الوبابً بالشركة

تتاااابع اللجناااة تطاااور الوضاااع الوباااابً بالشاااركة حٌاااث تااام اتخااااذ 

اإلجرالات االحترازٌة المطلوبة وفك تعمٌمها للعاملٌن بالخصاوص 

والتؤكٌد على أ مٌة التواصل مع اللجنة ابلؽها حول أي مساتجدات 

الطلاب مان العااملٌن البماال فاً  ال اتخاذ اإلجارالات الالزماة وأٌضاا  

.المنزل عند الشعور بؤي أعراض

.

بلؽاات إجمااالً أعااداد اإلصااابات المسااجلة داخاال الشااركة فااً حاادود 

إصااابة موزعااة علااى لطاعااات وموالااع الشااركة   وتماثلاات  121

معظمهااا للشاافال مااع تسااجٌل حالاااة وفاااة واحاادة   باإلضااافة إلاااى 

تسااجٌل إصااابة بااٌن أعضااال اللجنااة ودخولااه لمركااز العاازل واآلن 

بصااحة جٌاادة وباشاار عملااه  كمااا أن نساابة الحاااالت التااً تماثلاات 

وفٌمااا ٌلااً بٌااان لهااذه اإلحصااالات حتااى %  70للشاافال تجاااوزت 

: نهاٌة شهر أكتوبر

إجمالً 

اإلصابات

121

:الخاتمة

تطالااااب اللجنااااة المساااابولٌن بالتمسااااٌمات التنظٌمٌااااة والعاااااملٌن •

بالتعاون بإتباا  التعلٌماات واالجارالات التاً تسااعد فاً الحماٌاة 

والولاٌاااة مااان تفشاااً  اااذه الجابحاااة باااٌن العااااملٌن وخارجهاااا   

وااللتزام بمواعد الحجر المنزلً للحااالت المصاابة والمشاتبه بهاا 

.للتملٌل من االنتشار

االساااتمرار فاااً بااارامج التوعٌاااة وتكثٌاااؾ الحماااالت والنشااارات •

التوعٌااة وحااث العاااملٌن علااى ارتاادال الكمامااات والتركٌااز علااى 

مسإولً الشركة بصفة عامة والمسبولٌن بالتمسٌمات التنظٌمٌاة 

والمجموعات اإلشارافٌة لاللتادال بهام ومناع حضاور االجتماعاات 

.واللمالات بدون كمامات

االستمرار فً تمٌٌم وضع التشاؽٌل بالشاركة خصوصاا بعاد تطاور •

الوضاااع الوباااابً ووضاااع خطاااط طاااوارئ لالساااتعداد اي طاااارئ 

خصوصااا بعااد تسااجٌل عاادد اصااابات بااٌن العاااملٌن االماار الااذي 

سااٌإدي الااى حجاار مجموعااات المخااالطٌن والااذي سااٌكون لااه اثاار 

.سلبً على استمرار التشؽٌل

نسؤل ن السالمة للجمٌع
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تولٌع عمد مع شركة المولع 

إلنارة المبنً اإلداري بالطالة الشمسٌة

ٌخاص ( المولاع)تولٌع عماد ماع شاركة  م 2020دٌسمبر  06ٌوم تم 

ٌجاااد  إنااارة المبنااى اإلداري بالطالااة الشمسااٌة  فااً مساااعً الشااركة ال 

بااادابل ؼٌااار تملٌدٌاااة للطالاااة الكهربابٌاااة   وكخطاااوة جرٌباااة لالتجااااه 

للطالات المتجددة والنظٌفة   وساٌكون  اذا المشارو  بداٌاة لخطاوات 

أخرى لبالً مرافاك الشاركة لالعتمااد علاى الطالاة الشمساٌة كمصادر 

.للطالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من العاملٌن  93الشركة تكرم 

لوصولهم سن التماعد

فااً لمسااة وفااال ماان الشااركة للعاااملٌن بهااا وخااالل شااهر أكتااوبر 

عااامال  93بالماعااة الربٌسااٌة بااالمبنى اإلداري للشااركة تاام تكاارٌم 

مماان وصاالو إلااى ساان التماعااد وكااذلن المحااالٌن إلااى التماعااد بعجااز 

طبً  تمدٌرا  لمجهوداتهم المبذولة فً العمال بالشاركة   وفاً فتارة 

عمل امتدت من بداٌات التشؽٌل لمصانعها ولمدة تفوق ثالثاة عماود 

من البدل والعطال بكل ما ٌملكون من خبرة وجهاد وولات فلهام مناا 

.   كل تمدٌر واحترام

تولٌع عمد مع شركة بتروؼاز لصٌانة 

الؽازٌة  التربٌنهوحدة تولٌد الكهربال 

م باااٌن  2020/31م تولٌاااع عماااد رلااام  2020ناااوفمبر  22تااام ٌاااوم 

الشااركة اللٌبٌااة للحدٌااد والصاالب وشااركة بتروؼاااز للخاادمات النفطٌااة 

بشاااؤن صاااٌانة وحااادة التوربٌناااة الؽازٌاااة بمحطاااة الكهرباااال والتحلٌاااة 

 18بعد إتمام  ذه الصٌانة ساٌكون بإمكاان التوربٌناة إنتااج . بالشركة

وٌشمل العماد تطاوٌر نظاام   مٌجاوات لحاالت الطوارئ واإلظالم التام 

.التحكم وتؽٌٌر نظام الولود من دٌزل إلى دٌزل وؼاز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة افتتاح محطة الؽاز المسال

بالشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب  

تاام إعااادة افتتاااح محطااة الؽاااز المسااال المسااتعمل فااً عملٌااات المطااع 

.واللحام  حٌث تعتبر  ذه المحطة من أ م ركابز الشركة منذ افتتاحها

المشاااااكل والعرالٌاااال الفنٌااااة بالمحطااااة تؽلااااب علٌهااااا مجموعااااة ماااان 

المهندسٌن والفنٌٌن والعمال بهذه المحطة بالتعاون مع بالً المصانع 

.بمطع ولحام وتصنٌع اانابٌب والمواد المشؽلة لهذه المحطة

 25خزانات ربٌسٌة سعة كال واحاد منهماا  2تعتمد المحطة على عدد 

طنا من الؽاز المسال   لتبدأ عملٌة التعببة الساطوانات المصاانع  كماا 

تاام تماادٌم ممتاارح إلمكانٌااة فااتع المجااال أمااام عمااال الشااركة لتعببااة 

..االسطوانات المنزلٌة 
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استعراض التمرٌر النهابً لدراسة

تمٌٌم الوضع البٌبً داخل الشركة ومحٌطها الجؽرافً  

اسااتعراض التمرٌاار  م 2020دٌساامبر  01تاام ٌااوم الثالثااال الموافااك 

النهابً لدراسة تمٌٌم الوضع البٌبً داخل الشركة ومحٌطها الجؽرافً 

رٔوسال وأعضاال الفارق البحثٌاة  و  بحضور بعض مسٔوولً الشركة 

باإلضافة إلى  شراتهاومؤ   وتم خالل االجتما  منالشة نتابج الدراسة 

الممترحات والتوصٌات الواجب اتخاذ ا  للرلً بمستوى اادال البٌباً 

بالشركة    ومن المخطط عرض  ذه النتابج ومنالشتها بورشة عمال 

موسااعة سااتعمد بااالفترة المادمااة بحااول ن ٌ اادعى إلٌهااا كاال البحاااث 

.والمهتمٌن بالمجال البٌبً

ٌ ااذكر بااؤن الفاارق البحثٌااة مكونااه ماان نخبااة ماان ااساااتذة والبحاااث 

المختصٌن فً مجال البٌباة مان عادد مان الجامعاات والمراكاز البحثٌاة 

.اللٌبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب تزوٌد مراكز العزل 

لجابحة كورونا بااكسجٌن الطبً 

باشاارت الشااركة بتااوفٌر لرابااة سااتة  الؾ لتاار ماان ااكسااجٌن الطبااً  

حٌاااث ت جااارى اآلن عملٌاااة التعبباااة مااان مصااانع ااكساااجٌن والهاااوال 

المضؽوط لٌتم نملهاا إلاى مركاز العازل المتخصاص فاً عاالج مرضاى 

جابحة كورونا  حٌث لامت الشركة بسد العجز الحاصل فً اسطوانات 

.ااكسجٌن التً ٌتم استعمالها للحاالت الحرجة

.ءحفظ ن الجمٌع ورفع عنا وعنكم  ذا الوبا

التركٌة اٌرومتتولٌع اتفالٌة عمل مع شركة 

الستكمال أعمال التطوٌر لمصنع ااكسجٌن 

التركٌاة الساتكمال  اٌرومتتم تولٌع اتفالٌة عمل بٌن الشركة وشركة 

أعمااال التطااوٌر لمصاانع ااكسااجٌن والهااوال المضااؽوط   وذلاان ضاامن 

الخطااط المتبعااة لتحسااٌن وزٌااادة اإلنتاااج   وسااٌإدي ذلاان إلااى زٌااادة 

حصاااة مرافاااك ومصاااانع الشاااركة مااان مختلاااؾ الؽاااازات كااكساااجٌن 

والنٌتروجٌن واارجون مما ٌعزز الفرص أماام الشاركة مان مضااعفة 

.إنتاجها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إعادة تشؽٌل مفرغ معبا السفن بعد عملٌات الصٌانة

احتفالٌاااة بممااار مٌناااال الشاااركة  م 2020دٌسااامبر  08ألٌمااات ٌاااوم 

بمناسبة إعاادة تشاؽٌل مفارغ ومعباا السافن بعادما أ جرٌات لاه أعماال 

الصااٌانة الالزمااة  وكااان  ااذا المفاارغ لااد لحماات بااه ااضاارار جاارال 

العاصفة الثلجٌة التاً ضاربت مدٌناة مصاراتة خاالل المادة الماضاٌة   

 ذا ولاد تمات الصاٌانة بعناصار وخبارات الشاركة الوطنٌاة وبالتعااون 

 بٌن التمسٌمات التنظٌمٌة ذات العاللة ومن لطاعات الشاركة المختلفاة

وفااااً زماااان لٌاسااااً لٌعااااود المفاااارغ للعماااال مجااااددا  بكاااال طالتااااه 

.التصمٌمٌة
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الصلب العالمً بٌن االنخفاض واالنتعاش

الكورونابسبب  

 النهابً الصلب على العالمً الطلب سٌنخفض المإشرات حسب

 COVID-19 جابحة بسبب 2020 عام فً ٪ 6.4 بنسبة

 مدٌر لال حسبما   2021 عام فً ٪ 3.8 بنسبة وسٌنتعش

 فً  ان  ً ناي العالمٌة الصلب برابطة االلتصادٌة الدراسات

  سٌا شرق جنوب فً والصلب الحدٌد لمعهد اإللكترونً المإتمر

.ٌونٌو فً

  إلى انخفض عالمٌا الجا ز الصلب على الطلب إن  ان ولالت

 طن ملٌون 1766.5 من 2020 فً متري طن ملٌون 1653.9

 فً طن ملٌون 1717.4 إلى ٌصل أن المتولع ومن 2019 فً

 المحلً الناتج علىCOVID-19 وبال تؤثٌر أن مضٌفة    2021

 المالٌة اازمة خالل علٌه كان مما أكبر بالفعل كان اإلجمالً

 وأشارت .البلدان من العدٌد فً اإلؼالق عملٌات بسبب العالمٌة

  بنسبة نمو معدل الصٌن فً الصلب سوق سجل بٌنما أنه إلى

 من وكان   2009 عام فً العالمٌة المالٌة اازمة بعد 23.4٪

.2020 عام فً الطلب فً فمط ٪1 نمو المتولع

 المالٌة اازمة خالل تضررا ااكثر بٌن من السٌارات لطا  وكان

 استخدام ٌنكمش أن المتولع ومن .COVID-19 ووبال العالمٌة

 ممارنة   2020 لعام ٪19.6 بنسبة السٌارات لطا  فً الصلب

. 2009 عام فً ٪23.8 بانكماش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صادرات الحدٌد والصلب المصرٌةتراجع 

 أشهر 9 الـ خالل والصلب الحدٌد منمصرصادرات لٌمة تراجعت

 دوالر ملٌون 438 إلى لتصل   ٪18 بنسبة 2020 من ااولى

 بحسب  2019 من الفترة نفس خالل دوالر ملٌون 535 ممابل

   البنال لمواد التصدٌري المجلس عن الصادر الشهري التمرٌر

 لم دولة 19 منهم دولة 76 إلى الحدٌد تصدٌر تم التمرٌر وبحسب

 كورٌا) و ً الماضً العام من الفترة نفس خالل لها التصدٌر ٌتم

  ونج زابٌر  الكونؽو فلسطٌن  كرواتٌا سٌشل   امالط الجنوبٌة 

 مالً  السلفادور  سابما  مالٌو -مالٌزٌا اتحاد الكوٌت  كونج 

 رودٌسٌا   زٌمبابوي   توجو   انجوال نٌوزٌلندا   موزامبٌك

.أوكرانٌاو بنٌن  االتحادٌة  روسٌا الجنوبٌة 

(www.shorouknews.com)

ارتفا  إنتاج العالم من الصلب الخام

خالل شهر نوفمبر% 6.6 

وفما  للبٌانات ااولٌاة التاً أعلنهاا االتحااد العاالمً للصالب عان إنتااج  

بلاػ  2020مان الصالب الخاام خاالل شاهر ناوفمبر ( دولة  64) العالم 

عااااان إنتااااااج شاااااهر ناااااوفمبر % 6.6ملٌاااااون طااااان بزٌاااااادة  158.3

. 2019  عام

اكبر دولة منتجة للصلب فً العالم خاالل شاهر  الصٌن ولد بلػ إنتاج

عان إنتااج نفاس % 8.0ملٌاون طان بزٌاادة  87.7نوفمبر الماضاً 

ملٌااون طاان بزٌااادة  9.2وبلااػ إنتاااج الهنااد  2019الشااهر ماان عااام 

 7.3  إنتاااج الٌابااان  وبلااػ 2019ماان إنتاااج شااهر نااوفمبر % 3.5

عااان إنتااااج نفاااس الشاااهر مااان العاااام % 5.9-ملٌاااون طااان بتراجاااع 

.الماضً

(www.aisusteel.org)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تؽٌر الرلم المٌاسً العالمً فً انتاج اعلى صبات من 

(  SMS CASTING)الصلب السابل 

Koc)أعلناات  الشااركة التركٌااة  Metalurji A.s. ) تسااجٌل رلاام

sms)لٌاسااً عااالمً جدٌااد للصاابات الصاالب  casting  ) باسااتخدام

صاابة خااالل  54صاابة إلااً  51ماان ( EAF)فاارن المااوس الكهربااابً 

.ساعة 24

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزابر تستؤنؾ صادرتها من  توسٌالًشركة 
لضبان حدٌد التسلٌع

 خالل من الصلب تصدٌر عملٌات الجزابر توسٌالً شركة استؤنفت

 إلى التسلٌع حدٌد لضبان من طن ألؾ 18 لشحن عملٌاتها جدولة

 الجزابرٌة الشركة عن صادر بٌان وبحسب.كندا فً أوتاوا مٌنال

 بسبب أشهر عدة دام تصدٌر تولؾ بعد  ( توسٌالً ) التركٌة

 بدأت   العالمً االلتصاد على أثر الذي كورونا فٌروس جابحة

 حجم وٌمدر.كندا إلى جدٌدة تصدٌر عملٌة الجزابر توسٌالً شركة

 نملها ٌتم وسوؾ التسلٌع حدٌد لضبان من طن 18,000  الشحنة

 الصحفً البٌان وٌشٌر .كندا فً أوتاوا مٌنال إلى مستؽانم مٌنال من

 ستبدأ  الماضً أؼسطس 27 فً بدأت التحمٌل عملٌة أن للشركة

.سبتمبر من ااول ااسبو  خالل  رحلتها السفٌنة

 صادرات من العدٌد بالفعل نفّذت التً توسٌالً شركة وتإكد

 مكانتها وكندا المتحدة الوالٌات إلى التسلٌع وحدٌد الصلب منتجات

.وأفرٌمٌا وأوروبا الشمالٌة أمرٌكا أسواق فً

(www.steel-network.com)
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 تصدٌرالشحنةتعلن عن ( التركٌة-الجزابرٌة)توسٌالً 

الثالثة من أنابٌب الصلب إلى السنؽال

عاان تصاادٌر الشااحنة ( التركٌااة -الجزابرٌااة )أعلناات شااركة توسااٌالً 

وحدة  60حٌث سٌتم شحن (  Pilling Pipe)الثالثة من أنابٌب صلب 

مترا   ذا ااسبو  من مٌنال و ران متجهاة إلاى  708ٌبلػ مجموعها 

.دكار فً السنؽال

ماان  بتصاادٌر أول شاحناتها( توساٌالً)لاماات .. وفاً أكتااوبر الماضاً 

إلااى الساانؽال ماان مٌنااال (  الؾ طاان 3)لفااابؾ ااسااالن والتااً بلؽاات 

.وذلن اول مرة فً تارٌ  الجزابر.. مستؽانم

(www.steel-network.com)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تسع شركات ٌابانٌة تتفك على  تشكٌل رابطة الهٌدروجٌن 

تخطط تسع شركات ٌابانٌة لالتحااد لتشاكٌل رابطاة  ٌادروجٌن ٌابانٌاة 

م   بهاادؾ تطاوٌر اسااتراتٌجٌة  المٌماة المضااافة  2020فاً دٌسامبر  

ٌضام   .الستؽالل الهٌدروجٌن وتعزٌز الشراكة العالمٌة فً  ذا المطا 

   الكهربالشاااركة الؽااااز الطبٌعاااً المساااال   وشاااركة كااال ماااناالتحااااد 

لصاناعة  KOBE STEEL))  وشاركة كوباا  (KHI)وشاركة التكرٌار

 توشاااااٌبا  وشاااااركة توٌوتاااااا الصااااالب  وشاااااركة صاااااناعة الساااااٌارات

.لىلكترونٌات والهندسة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارتفا  واردات المؽرب من خردة الصلب والمعادن

خاردة  العاملة فً مجال استؽالل المؽربٌة ارتفعت واردات الشركات

وباالً أناوا  المعاادن المّحولاة  التاً تساتخدم فاً  الحدٌد والصالب

.صناعة الصلب والحدٌد  بنسبة الفتة خالل السنتٌن ااخٌرتٌن

وكشفت بٌاناات صاادرة عان مكتاب الصارؾ أن اساتٌراد الشاركات  

ألؾ طن من خردة الحدٌد والنحاس وباالً  720المؽربٌة ما ٌنا ز 

ٌونٌاو –2019أناوا  المعاادن المّحولاة   خاالل الفتارة باٌن ٌنااٌر 

.ملٌار در م 1.73بمٌمة وصلت إلى  2020

وتشاااكل لاااارة أوروباااا أول ساااوق مصااادرة للخاااردة إلاااى المؽااارب         

إذ بلؽت الكمٌات المستوردة من طارؾ الشاركات المحلٌاة ماا ٌمارب 

إلااى ٌونٌااو ماان العااام  2019 الؾ طاان  خااالل الفتاارة ٌناااٌر  610

ملٌااار در اام   بٌنمااا جااالت الصااٌن فااً  1.7الجاااري  بمٌمااة بلؽاات 

.ألؾ طن 40المرتبة الثانٌة بنحو 

(www. aisusteel.org)

 15% زٌادة بواردات تركٌا من )الخردة( 
خالل الـ 9  أشهر ااولى من 2020

للمصااانع التركٌااة ماان موردٌهااا العااالمٌٌن ( الخااردة)شااهدت حجااوزات 

  ماع 2020زٌادة على أساس سنوي فً ااربا  الثالثة ااولى من عام 

ارتفااا  الااواردات خاصااة ماان الوالٌااات المتحاادة بشااكل كبٌاار باادعم ماان 

ا مان ٌولٌاو وذلان علاى الارؼم مان تولاؾ بعاض .. انتعاش الطلب اعتباار 

المصاااانع مإلت اااا وخفاااض اإلنتااااج خاااالل الرباااع الثاااانً بسااابب جابحاااة 

.COVID-19

بلااػ إجمااالً (  TUIK)أحاادث بٌانااات معهااد اإلحصااال التركااً  بحسااب

أشاهر ااولاى  9واردات المصانع التركٌة مان الخاردة الحدٌدٌاة خاالل الاـ

٪ ممارنااة 15بزٌاادة لاادر ا ( ملٌااون طاان 16.1)مان العااام الحااالً نحاو 

.بالعام الماضً

 9 الاـواساتمرت الوالٌاات المتحادة أكبار ماورد للخاردة إلاى تركٌاا خاالل  

٪ ممارنااة باانفس الفتاارة 27بزٌااادة (.. ملٌااون طاان 3.4)أشااهر بإجمااالً 

(.بالتس جلوبال بً  ند إس)وفم ا لوكالة .. من العام السابك

( الخاااردة) مااان ( ملٌاااون طااان 1.72)واساااتوردت المصاااانع التركٌاااة  

تم استٌراد ا فاً نفاس ( ملٌون طن 1.55)و و ما ٌزٌد عن .. الروسٌة

.الفترة من العام الماضً

  بٌنمااا بلااػ ( ملٌااون طاان 1.22)وبلااػ إجمااالً الااواردات ماان بلجٌكااا  

ألؾ  689)و( ألؾ طن 865.6)إجمالً الواردات من رومانٌا ولٌتوانٌا 

مان ( ألاؾ طان 566.6)كما شحنت الدنمارن نحاو  على التوالً   ( طن

 401)إلاى تركٌاا فاً تلان الفتارة   بٌنماا صادرت فرنساا ( خردة الحدٌاد)

(.ألؾ طن

(www.steel-network.com)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌدروجٌن استراتٌجٌةتشٌلً تمود 

(  الخضرال)الطالة المتجددة   

الخضرال أطلمت تشٌلً إستراتٌجٌة طوٌلة اامد للهٌدروجٌن من الطالة 

كوسااٌلة السااتؽالل الهٌاادروجٌن الفااابض ماان الطالااة المتجااددة   وتنوٌااع 

  .التصاد ا الموجه نحو التصدٌر وتحمٌك أ داؾ االنبعاثات الخاصة بهاا

  ٌمكاان أن تنااتج الاابالد  2050بحلااول عااام " لاال وزٌاار الطالااة التشااٌلً

ملٌااار  30ملٌااون طاان ساانوٌ ا ماان الهٌاادروجٌن ااخضاار   وتكسااب  25

٪ مان 50ساوؾ تساتحوذ علاى  ودوالر سنوٌ ا من الصادرات المسالة   

“.٪ من السوق الصٌن20ً وااسواق الٌابانٌة والكورٌة 

جوبٌتوزٌر الطالة خوان كارلوس 
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ورلااة جهاااز الطالااات المتجااددة  ونالشاات توظٌااؾ الطالااات المتجااددة -

.واستؽاللها إلنتاج الطالة

ونالشت " المموديسعد . م” ورلة لطا  التموٌل والمصارؾ  لدّمها -

.دور المصارؾ فً تموٌل مشارٌع تولٌد الطالة

ولد خلصت ورشة العمل فً نهاٌتها إلى مجموعاة مان التوصاٌات التاً 

تسااعد فااً تخطاً  ااذه اازماة وخفااض تؤثٌراتهاا علااى لطاا  الصااناعة  

:وأ م  ذه التوصٌات اآلتً

الكهربابٌااة )تركٌااز اال تمااام علااى المطااا  الصااناعً بتااوفٌر الطالااة -

المطلوبااة لتشااؽٌل اانشااطة ( والؽاااز الطبٌعااً والزٌاات الثمٌاال والولااود

. واالستمرارٌةالصناعٌة وتحسٌن جودتها من حٌث الـوفر 

اللااوابع والتشاارٌعات والمااوانٌن النافاادة  رالعماال علااى تعاادٌل وتطااوٌ-

المنظمة لتولٌد وتزوٌد الطالة وإصدار التشاـرٌعات الالزماـة لتتوافاـك 

. وإمكانٌـة مشـاركة المطـا  الصـناعً فـً تولٌد الطالة

تبنّااً الدولااة الاادخول الفعلااً فااً مجااال الطالااـات البدٌلااـة المتجااـددة -

لتخفٌااؾ العاابل وتؽطٌااة العجااز ماان الطالااـة ( الشمسااـٌة و الرٌااـاح)

.المطلوبـة للشـركات الصـناعٌة والمإسسات والتجمعات السكنٌة

العمااـل علااـى فااـتع أفاااق االسااـتثمار فااـً مجااـال تولٌااـد الطالااـات أمااام -

الشااـركات الصااـناعٌة وشااركات المطااا  الخاااص والمطااا  المصاارفً 

.وفك برامج و لٌات استثمارٌة ممننة

ضـااااـرورة دعـااااـم وتـااااـؤمٌن مصـااااـادر تؽذٌـااااـة المصـااااـانع بالطالـااااـة -

الكهربابٌـاـة والؽـاـاز لضـاـمان اإلساتمرارٌة والتشاؽٌل اآلمان لعملٌااات 

.التحكم واإلنتاج والحفظ والتخزٌن

ضااارورة دعااام الشاااركة العاماااة للكهرباااال وتااادلٌل كافاااة الصاااعوبات -

والعرالٌـل التـً تواجههـا فً صٌانة وتطوٌر وحماٌة محطات التولٌاد 

وخطوط نمـل الطالـة وتعزٌـز لاـدرة الشاـبكة العاماة لتؽطٌاة متطلباات 

.المستهلكٌن للطالة الكهربابٌة

التعجٌل بصاٌانة محطاة كهرباال الحدٌاد والصالب لخصوصاٌتها الفنٌاة -

مٌجاـا ( 400)ووجود ا فاً مولاع  مان وإمكانٌاة توفٌر اا اكثار مان 

.بعـد صـٌانتها و ذلن وفـك الموازنـة  المخصصة لها من الدولة توا

تخصٌص محفظة استثمارٌة تسا م فٌها كل مإسسات التموٌل المالً -

واالساااتثماري ووزارة المالٌاااة  بحٌاااث ٌاااتم توظٌاااؾ جمٌاااع ااماااوال 

.المخّصصة لها فً دعم المشارٌع الصناعٌة لحل مشاكل الطالة بها

ضاارورة االسااتفادة ماان المساااا مات اللٌبٌااة فااً مإسسااات التموٌااال -

المالٌااة بالخااارج وخاصااة مجموعااة البناان اإلسااالمً للتنمٌااة لتموٌاال 

المشااروعات اإلسااتراتٌجٌة مثاال الطالااة باعتبااار أن لٌبٌااا ثااانً أكباار 

. مسا م فً مجموعة البنن

 
 

برعاٌااة ماان الشااركة اللٌبٌااة للحدٌااد والصاالب وبحضااور السااٌد ربااٌس 

مجلااس اإلدارة وبتنظااٌم اتحاااد الصااناعة اللٌبٌااة ع ماادت بمدٌنااة طاارابلس 

م ورشة العمال الخاصاة بانعكااس أزماة الطالاة  2020دٌسمبر  22ٌوم 

  وتاّم " المشاكل  الحلول  االستجابة"على المطا  الصناعً ومعالجتها 

ورلات بحثٌة من الجهات المشااركة  8خالل أعمال الورشة عرض عدد 

فً ورشة عمل أزماة الطالاة وانعكاساها علاى المطاا  الصاناعً   و اً 

:كالتالً 

بدأت أعمال الورشة بورلة علمٌة من الشركة اللٌبٌة للحدٌاد والصالب -

والسٌد ( المكتب االستشاري)محـمد مصباح . والتً أعدت من طرؾ م

و لاااادّمها      (  اإلدارة العامااااة للمرافااااك ااساسااااٌة)  شاااااحوتحساااان . م

رشاااٌد الطناشاااً رباااٌس لسااام البحاااث والتطاااوٌر بالشاااركة  والتاااً . م

نالشاات انعكاااس أزمااة الطالااة علااى مصااانع الشااركة اللٌبٌااة للحدٌاااد 

والصاالب واآلثااار الساالبٌة علااى عملٌااات التشااؽٌل لهااذه المصااانع ومااا 

ٌنااتج عنهااا ماان انخفاااض لىنتاااج  وبالتااالً انخفاااض ربحٌااة الشااركة 

وتااؤثر الوضااع المااالً لهااا فااً ظاال عاادم دعاام الدولااة وتعوٌضااها عاان 

التولفااات الناتجااة عاان إعطااال ااولوٌااة للشاابكة العامااة   وكااذلن عاادم 

لتاوفٌر ( ضارٌبة بٌاع النماد ااجنباً)تمدٌم بعض اإلعفاالات الضارٌبٌة 

.احتٌاجات الشركة من مواد خام ومستلزمات التشؽٌل

ونالشاات " فاارج عمااار. م"ورلااة الشااركة اا لٌااة لىساامنت  لاادّمها -

. انعكاس أزمة الطالة على مصانع الشركة اا لٌة لىسمنت

ونالشااات إمكانٌاااة " نجٌاااب كرٌماااة. م"  لااادمها زادكاااوورلاااة شاااركة -

.استخدام الطالات المتجددة فً لٌبٌا

ونالشات انعكااس " سعٌد ساالمة. م"ورلة شركة وادي الربٌع  لدّمها -

. أزمة الطالة على مصانع شركة وادي الربٌع إلنتاج الدلٌك

" عبدالحمٌاااد دؼماااان. م"ورلاااة المإسساااة الوطنٌاااة للااانفط  لااادّمها -

.ونالشت استهالن المطا  الصناعً للطالة

ونالشاات " أسااامة عبٌااد. م"ورلااة الشااركة العامااة للكهربااال  لاادّمها -

.تحدٌات إنتاج واستهالن الطالة الكهربابٌة

ورظة عىن خاصة باٌعكاط أزوة الطاقة 
عمى القطاع الضٍاعي ووعاجلتها 
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والتولؾ بسبب جابحة كورونا( الكهربال والؽاز)م ٌرجع لتدنً إمدادات الطالة  2020االنخفاض فً اإلنتاج من شهر ابرٌل الى سبتمبر لسنة : مالحظة 
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:ممدمة

خالل عملٌات التكساٌر فاً محجار الحجار الجٌاري والادولومٌت فاً 

محجر السدادة ٌتم رمً كمٌات كبٌرة من خام الحجار الجٌاري تمادر 

مان الكمٌاة المنتجاة والتاً ترماى فاً المحجار % 30بما ٌزٌد عن 

ولبل عملٌات الحرق بمصانع الجٌار ٌاتم ؼربلاة الماواد المادماة ٌاتم 

رمً كمٌات أخرى بساحة المنتجات الثانوٌاة   وٌاتم رماً ماا ٌزٌاد 

طن شهرٌا من ااحجام الصؽٌر بعاد عملٌاة الحارق التاً  300عن 

.تعتبر جا زة لالستخدام

و ذه الكمٌات ٌمكان االساتفادة منهاا بطحنهاا والحصاول علاى لٌماة 

.مضافة للشركة وتحسٌن البٌبة

ونتٌجة لعمر مصنع الجٌر تم إدراج مشاارٌع لتطاوٌر مصانع الجٌار 

أ مهاااا اساااتخدام الؽااااز الطبٌعاااً لعملٌاااة الحااارق لتملٌااال مخرجاااات 

االحتاااراق وتحساااٌن البٌباااة وتساااهٌل عملٌاااات التشاااؽٌل والصاااٌانة 

وتجدٌد منظومة التحكم التً لم ٌعد ٌصنع لهاا لطاع ؼٌاار  وإضاافة 

سٌر لنمل الدولومٌت لمصانع الصلب لفصال الجٌار عان الادولومٌت 

.أثنال عملٌة الحرق لتملٌل االستهالن للحرارٌات

ومن خالل  ذا المشرو  ٌمترح إنشال وحدة تعبباة وتكٌاٌس لمناتج 

الجٌر الحً لؽرض البٌع بدال من التخلص منه عن طرٌك رمٌه فً 

.ساحة المنتجات الثانوٌة

:أ داؾ المشرو  

لماادة ( ااحجاام ؼٌار المرؼوباة)االستفادة مان مخلفاات التصانٌع •

.الجٌر المحروق

تااوفٌر مااواد خااام أولٌااة لمشااارٌع تصاانٌعٌة أخاارى مثاال مصااانع •

.الطالل وؼٌر ا

المحافظااة علااى نظافااة البٌبااة بااالتخلص ماان مااادة الجٌاار الحااً •

.بطرٌمة صحٌحة وأمنه

:الطالة اإلنتاجٌة ونو  مخرجات المشرو  

 الؾ طان سانوٌا   مان  10الطالة اإلنتاجٌة للمشرو  ت مدر بحاوالً 

كجاام أو  50و 25مااادة مسااحوق الجٌاار ٌمكاان تعببتهااا فااً أكٌاااس 

كجااام أو جٌااار ساااابب ٌاااتم نملاااه عااان طرٌاااك  500حجااام صاااناعً 

.شاحنات مثل شاحنات نمل اإلسمنت السابب

:  مكونات المشرو  

طااان ٌومٌاااا بمااادرة سااانوٌة       100مطحناااة للجٌااار بمااادرة إنتاجٌاااة •

.ألؾ طن سنوٌا مع منظومة تجمٌع الؽبار وتلبٌده 30

.طن لكل منهما 200مخزن عمودي ٌتكون من مخزنٌن بسعة •

طاان فااً الٌااوم بماادرة      100كجاام بماادرة  25خااط تعببااة أكٌاااس •

ألؾ طن سنوٌا   30

لتخزٌن المنتجات( م 30×  م 42)مخزن بمساحة •

.معدات مناولة وشاحنات•

:متطلبات تشؽٌل المشرو  

المٌااه والهااوال المضااؽوط والكهربااال ماع مراعاااة التهوٌااة  وتنمٌااة 

.الؽبار وضوابط السالمة والبٌبة

:وصؾ العملٌات الفنٌة للمشرو 

تتّم العملٌة بنمل المادة الخام من خزانات حفظ ماادة مخلفاات الجٌار 

المحروق عن طرٌك سٌر نالل إلى الكسارة لطحان ااحجاام الكبٌارة 

وتحوٌلهاا إلااى بااودرة  متجانساة الحجاام وماان ثام تنماال إلااى الؽربااال 

فاً حالاة التساوٌك كجٌار ساابب )الهزاز للتنمٌة وبعد ذلن ت نمل إلى 

أو إلى  لاة التكٌاٌس ( ٌنمل بسٌارات خاصة عن طرٌك مؽذي خاص

.ومن ثم إلى مبنى التخزٌن الجدٌد

ية
ميب

ب ال
ضم

 وال
ديد

 احل
عة

صٍا

مصطفى مسعود الككلً  -عبدالرإوؾ دمحم الحاسً  

مصنع الجٌر والدولومٌت
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ية
ميب

ب ال
ضم

 وال
ديد

 احل
عة

صٍا

:التكالٌؾ التشؽٌلٌة والعوابد السنوٌة 

:عوابد أخرى للمشرو  

العاباااد علاااى   خلاااك فااارص عمااال) العواباااد االجتماعٌاااة  ماااثال •

...(المجتمع 

.توفٌر مادة الجٌر وعدم استٌراد ا من الخارج •

المحافظة على الموارد وعدم ضٌاعها واالستفادة منها كمدخالت •

.صناعٌة

.تؽطٌة احتٌاجات مصانع الطالل ومصانع البالط والسٌرامٌن•

:الدراسة البٌبٌة للمشرو  

اآلثار اإلٌجابٌة على البٌبة المحٌطاة باالتخلص مان الؽباار النااتج •

. من إنتاج الجٌر الحً واالستفادة منها بإعادة تعببته

عدم وجود أٌة  ثار سلبٌة علاى البٌباة المحٌطاة فاً ظال االلتازام •

.باالشتراطات البٌبٌة

: المخاطر التً لد تواجه المشرو 

نظرا  لتوفر المواد الخام محلٌاا  و اذه الماادة تعتبار مان المنتجاات 

عملٌااة التصاانٌع لمصاانع الجٌاار تكاااد تكااون ( مّخلفااات )الثانوٌااة 

.نسبة المخاطر المحتملة معدومة

: أخٌرا  

ل ّدم المشرو  ضمن المشارٌع المعروضة بورشاة عمال التعرٌاؾ 

باالسااتثمار والفاارص المتاحااة بالشااركة اللٌبٌااة للحدٌااد والصاالب 

م   والتااً نظماات وفااك  2017المنعماادة بالشااركة فااً دٌساامبر 

م  2017لساانة ( 167)لاارار السااٌد ربااٌس مجلااس اإلدارة رلاام 

م وتحصل على الترتٌب ااول  2017/07/25الصادر بتارٌ  

:تكلفة االستثمار للمشرو  

:مـــدة تنفٌذ المشرو 

.أشهر من بداٌة تنفٌذ المشرو  إلى تشؽٌلــــــــــه 09

:عمر المشرو  

.سنة تمرٌبا  وٌعتبر المشرو  لابال  للتطوٌر 25

:تنفٌذ المشرو  

عان طرٌاك (:مماول  الشاركة: )الطرٌمة الممترحة لتنفٌذ المشرو •

.عطال احد المماولٌن المعتمدٌن لدى الشركة

بإدراجااااه فااااً المٌزانٌااااة التمدٌرٌااااة :. طرٌماااة تموٌاااال المشاااارو •

.للشركة

طن



:(CNC) الـبالكمبٌوتر الرلمً التحكم  الت مكونات

 من عدد على العادٌة  اآلالت من العكس على(CNC) الت تشتمل

:و ً الخاصة الوحدات

"التشؽٌل مجال "التشؽٌل بٌانات إدخال وحدة•

.البٌانات لتشؽٌل إلٌكترونٌة تحكم وحدة•

.إلٌكترونً تحكم ذات ربٌسٌة إدارة•

.تشؽٌل محور لكل إلٌكترونً تحكم ذات تؽذٌة محركات•

.محور لكل إلٌكترونٌة لٌاس نظم•

.لألدلة خاصة إدارة أعمدة•

: (CNC) الـ و الت التملٌدٌة العدد  الت بٌن الممارنة

  (CNC) بالحاسب الرلمً التحكم تالآل االلتصادٌة والعٌوب المزاٌا

 المزاٌا ٌحمك أن ٌمكن  الصناعة فً (CNC) الـ  الت استعمال إن

:التالٌة

 كبٌرة مسافة على لوجوده للعامل العالً ماناا من درجة تحمك1.
. اآللة من
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(CNC)التركي الرقىي باحلاشب  اشتخداً تقٍية 
يف تضٍيع قطع الغيار ذلميًا 

  : ممدمة

 التشؽٌل تكالٌؾ خفض فً السعً على الشركات معظم تعمل

 الؽٌار لطع تصنٌع وٌعتبر   الوسابل من العدٌد خالل من والصٌانة

 توفٌر وكذلن الصٌانة تكالٌؾ خفض فً تساعد التً الوسابل من

 زمن من التملٌل وبالتالً المطع  ذه على للحصول الالزم الولت

 اإلنتاج تكالٌؾ خفض على ٌنعكس مما الصٌانة إلجرال التولؾ
  . للشركات التنافسٌة وزٌادة والصٌانة

 التصنٌع معرفة نمل  فً ٌسهم محلٌا    الؽٌار لطع تصنٌع أن كما

 للمعدات والتشؽٌل التصمٌم بعملٌات للمٌام الالزمة الكوادر وتدرٌب

 فً الحدٌثة التمنٌات تبنً وٌساعد   العملٌة  ذه فً المستخدمة

 ممتازة بجودة المطع  ذه توفٌر فً الؽٌار لطع تصنٌع عملٌات

 الؽٌار لطع تصنٌع عملٌات وتعتبر    والولت الجهد من وبملٌل

 لنمل أساس تكوٌن فً تساعد التً الخطوات من خطوة محلٌا  
.عامة بصفة المحلٌة الصناعات وتطوٌر التمنٌة

 الحدٌثة التمنٌات من (CNC) اآللً بالحاسب الرلمً التحكم تمنٌة

 اآللً بالحاسب الخراطة عملٌات فً التحكم فً تستخدم التً

 والتشطٌب الدلة من عالٌة بجودة كبٌرة بكمٌات ؼٌار لطع وإنتاج

 التصنٌع عمٌات فً كامل بشكل الحاسوب الستخدام ذلن وٌرجع
..العملٌات  ذه فً البشري الخطؤ وتجنب

التحكم

  :(CNC) االلً بالحاسب الرلمً التحكم تمنٌة

Computer) لــ اختصار  و ((CNC مصطلع إن Numerical
Control) المسإول و و  الرلمً التحكم كمبٌوتر ٌعنً الذي و 

 علً المسإول وكذلن المطع أداة ومسارات حركات فً التحكم على

 ااوامر ٌستخدم خاص برنامج طرٌك عن اآللة محركات
   .(G/M-Codes) المساعدة وااوامر التحضٌرٌة

: الرلمى التحكم أنظمة
.الرلمً للتحكم أنظمة ثالث وجدت

   (NC) الرلمً التحكم

 خاص برنامج بواسطة التصنٌع معدات فً التحكم ٌتم  لً نظام  و

 وحروؾ أرلام شكل فً البرنامج وٌكون   إنتاجها المراد بالمطعة

 جهاز بواسطة لرالته تتم مثمب شرٌط  ٌبة علً وٌحفظ   ورموز

   .اآللة فً التحكم
   (CNC) بالكمبٌوتر الرلمً التحكم

 ذاكرة له  كمبٌوتر فٌه ٌستخدم رلمً تحكم نظام عن عبارة و و

  .المساعدة وااوامر التحضٌرٌة ااوامر  باستخدام البرامج لحفظ

 لوحدة باستخدام مباشرة الرلمً التحكم تال  برمجة وٌمكن

.اآللة من ٌتجزأ ال ا  جزل الكمبٌوتر ٌمثل و نا مفاتٌع
  (DNC) المباشر الرلمً التحكم

 فً بالتحكم واحد كمبٌوتر فٌه ٌموم تصنٌع نظام عن عبارة و و

 المطعة برنامج ٌنتمل حٌث   مباشرة بصورة رلمً تحكم  الت عدة

 التحكم  لة إلً مباشرة الكمبٌوتر ذاكرة من إنتاجها المراد المعٌنة
 .الرلمً

أحمد عبدن الؽوٌل. م
مصنع درفلة المضبان وااسٌاخ

ية
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 التً للمطع المالٌة المٌمة بلؽت ولد .TS.37 ااسٌاخ درفلة خط وفى

 . ل.د 79,057.88 التدرٌب فترة خالل اآللة على صناعتها تمت

 باللؽة مترجم لآللة تشؽٌل دلٌل إعداد تم التدرٌب فترة وخالل 

 تشؽٌل عناصر مجموعة ووظابؾ اآللة مكونات أ م ٌشرح العربٌة

 لوحة باستخدام جدٌد برنامج إنشال لكٌفٌة شرح وكذلن اآللة 

  المساعدة وااوامر التحضٌرٌة ااوامر لوظابؾ وشرح المفاتٌع

(G/M-Codes).   

 خالل اآللة على تصنٌعها تم التً الؽٌار لطع ٌوضع التالً الجدول

:التدرٌب فترة
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 من بساطة أكثر (Fixtures) تثبٌت تجهٌزات استخدام2.

.التملٌدٌة اآلالت مع المستخدمة

.اإلنتاج جداول فً للتؽٌرات مرونة أكثر إنتاج نظام تحمٌك3.

 ذلن ان المنتجات تصمٌم فً تؽٌٌرات أي تمبل فً السهولة4.
.للمطع السابك البرنامج فً تؽٌٌر إلً فمط ٌحتاج

  لة من أكثر بمتابعة النظام ٌسمع حٌث العامل إنتاجٌة ارتفا 5.
.الولت نفس فً

 نظرا المنتجة العٌنات وتطابك عالٌة دلة ذات منتجات إنتاج6.
. البرنامج نفس الستخدام

.التملٌدٌة اآلالت على إنتاجها ٌصعب معمدة منتجات إنتاج7.

 وتجهٌز ضبط إلى تحتاج ال أنها حٌث الكلى اإلنتاج ولت تملٌل8.
.فمط ااولى المطعة فً إال لآللة

 لعٌوب مرفوضة منتجات وجود لعدم الكلٌة اإلنتاج تكلفة تملٌل9.
.المٌاس فً بشرٌة أخطال وجود لعدم تصنٌعٌة

 إلمكانٌة الصنع تامة المنتجات من المخزون كمٌة تخفٌض10.
.اإلنتاج معدل فً التحكم

.العٌنات فحص زمن تملٌل11.

.اإلنتاج مستلزمات لتخزٌن المطلوبة المساحات تخفٌض12.
 

: التصادٌة فوابد (CNC) الـ االلتصادٌة الفوابد 

 متوسطة أو صؽٌرة دفع شكل فً مكررة تصنع التً المطع1.
. الحجم

.(الشكل ناحٌة من) معمدةال المطع  ندسة2.

. ضٌمة المطع لتصنٌع المطلوبة اازدواجات 3.

. عملٌات لعدة ٌحتاج المطع تشؽٌل 4.

. متولعة التصمٌم فً التؽٌرات 5.

 التصنٌع فً أخطال حدوث أن بحٌث التكلفة عالٌة المطع6.

  . التكلفة با ظ سٌكون

:اإلنتاج فً (CNC) الـ ماكٌنات استخدام عٌوب

. المصنع داخل وتنوعها الكهربابٌة الصٌانة زٌادة1.

.(CNC ) الـ لآلالت  االبتدابٌة التكلفة ارتفا  2.

. اآلالت تشؽٌل تكلفة ارتفا  3.

 الستٌعاب المستوٌات كل علً للعاملٌن جدٌد تدرٌب إجرال 4.
. وصٌانة وتشؽٌل برمجة من ومتطلباته (CNC) الـ نظام

  الت استخدام مجال فى والصلب للحدٌد اللٌبٌة الشركة تجربة
.(CNC) الـ الرلمى التحكم

 التحكم تمنٌة إدخال فً سبالة والصلب للحدٌد اللٌبٌة الشركة كانت

 بؤمر بدأت والتً الؽٌار لطع وتصنٌع الصٌانة ورش إلى الرلمً

 ذات عامة خراطة  لة تورٌد لؽرض ودلن 15906 رلم الشرال

  ولدر ا مالٌة بتكلفة الرلمٌة التمنٌة شركة من رلمً تحكم
 لٌبً دٌنار 79,500

تساااااتخدم نظاااااام التشاااااؽٌل  LEADWELL-LTC-20Bناااااو  اآللاااااة 

(FANUC ) حٌت تم االتفاق مع الشركة الموردة بتدرٌب  الفنٌاٌن  

مادة التادرٌب ساتة أشاهر مان على برمجة وتشؽٌل وصٌانة اآللاة   

. م  2015/08/15إلى  2015/02/15تارٌ  

والجاادٌر بالاااذكر  ناااا أن المطاااع التاااً تمااات صاااناعتها خاااالل فتااارة 

التدرٌب  ً عبارة عن لطاع ؼٌاار ومساتهلكات تام االساتفادة منهاا 
.الخط ااول والخط الثانً TS.4فً خط الدرفلة 

:المراجع

http://engsciences.blogspot.com/2014/07/cnc.html

التمارٌر الفنٌة إلدارة الصٌانة بمصنع المضبان واالسٌاخ
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 ممدمة
الاادرافٌل  ااً إحاادى أ اام االدوات لعملٌااة الدرفلااة وتشااكٌل الحدٌااد  

وتتعاااارض لاااادرجات حاااارارة عالٌااااة وصاااادمات حرارٌااااة واحمااااال 

مٌكانٌكٌااة متنوعااة ومرتفعااة تااإدي الااى تآكلهااا واسااتهالن عمر ااا 

وتكسر ا فً بعاض الحااالت   والادرافٌل مان أكبار المساا مات فاً 

تكااالٌؾ التشااؽٌل وماان أ اام مسااتهلكات التشااؽٌل وتؽٌٌر ااا ماان أحااد 

.أطول ااولات للتولفات المخططة لعملٌات درفلة المضبان

وأساااباب كسااار الااادرفٌل كثٌااارة ومتداخلاااة ومااان أ مهاااا ااساااباب 

تشؽٌلٌة تتعلاك بظاروؾ التشاؽٌل بخطاوط اإلنتااج او جاودة خراطاة 

 اااذه الااادرافٌل  واعاااادة تؤ ٌلهاااا للتشاااؽٌل مااارة اخااارى   ونتٌجاااة 

اسااتخدام الاادرافٌل أكثاار ماان ماارة فمااد ٌكااون تااؤثٌر التشااؽٌل السااابك 

سببا فً كسر الدرفٌل بسبب عادم خراطاة الادرفٌل للعماك المناساب 

إلزالة منطماة التاؤثٌر الحاراري لعملٌاات الدرفلاة الساابمة والشاموق 

الدلٌمااة والشااموق العمٌمااة والصاادمات الحرارٌااة السااابمة للاادرفٌل 

.بسبب االستخدام السابك

ولد تكون أساباب تصانٌعٌة بسابب عادم تمٌاد المصانع بالمواصافات 

المناسابة وااصالٌة الموصاً بااه المصامم ااصالً لخاط الدرفلااة أو 

أخطااااال تصاااانٌعٌة أو أخطااااال فااااً التورٌااااد واعتماااااد بالمخالفااااة 

.للمواصفات

:أ داؾ ومنهجٌة الدراسة

تم تركٌز الدراسة على تحدٌد ااسباب التصنٌعٌة  مع افتراض سالمة 

المتؽٌّاااارات والظااااروؾ التشااااؽٌلٌة بساااابب عاااادم تجمٌااااع المعلومااااات 

التشااؽٌلٌة او عاادم امكانٌااة الحصااول علٌهااا والتااً تاام االشااارة الااً 

..سالمتها فً تمرٌر كسر الدرفٌل الممدم من المسم المختص

وتهاادؾ الدراسااة إلااى تحدٌااد أسااباب كساار الاادرافٌل وتفادٌهااا مسااتمبال 

والتحمااك ماان التاازام مااوردي الاادرافٌل بالمواصاافات االصاالٌة للمصاانع 

وتحدٌد منهجٌة دلٌمة وواضحة لتحلٌل أسباب كسر الدرافٌل التاً ٌاتم 

اتباعها والتوصٌة بها من جمٌع الخبرال المختصٌن وتدرٌب العااملٌن 

.على تمنٌات الدرفلة وتحلٌل المشاكل والصعوبات

وتعتمد منهجٌاة الدراساة علاً تجمٌاع المعلوماات التصامٌمة للادرافٌل 

التاااً حااادد ا المصااامم ااصااالً وتجمٌاااع المعلوماااات الفنٌاااة للماااورد 

وتجمٌااع المعلومااات التشااؽٌلٌة التااً ٌااتم تجمٌعهااا عنااد حاادوث كساار 

للاادرفٌل ا مٌتهااا لمعرفااة ااسااباب وتحدٌااد ااسااباب الحمٌمااة وتحلٌاال 

كسر الدرافٌل والمعلوماات المتعلماة بظاروؾ التشاؽٌل المختلفاة بداٌاة 

من التسخٌن بالفرن وكل ظروؾ التشؽٌل والخراطة السابمة للدرافٌل

الحسٌن سالم الجمل. م

عضو مجلس اإلدارة

  :المعلومات الفنٌة للدرفٌل المكسور
:مواصفات الدرافٌل حسب الشركة المصممة والمصنعة

أوصاات الشااركة المصااممة والمصاانعة لمعاادات المصاانع بالمواصاافات 

:التالٌة للدرافٌل و ً

:مواصفات الدرفٌل حسب شهابد الجودة للدرافٌل المكسورة

:3المعلومات الفنٌة للدرفٌل المكسور رلم 
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:نتابج التحلٌل ألمجهري لعٌنات الدرافٌل المكسورة

لم ٌاتم اختباار التركٌاب الكٌمٌاابً للعٌناات لعادم مناسابة ااجهازة 

المتوفرة الختباار الحدٌاد الز ار المصابوب و ناان منهجٌاة اخاذ 

( Failure Analysis)العٌنااات إلجاارال اختبااارات تحلٌاال الفشاال 

التً ٌجب اتباعهاا لتكاون العٌناات ممثلاة للمطعاة التاً حادث بهاا 

الفشل وبحٌث ال تحدث أضرار للعٌناة خاالل عملٌاة المطاع   وتام 

 5إجرال اختباارات الكشاؾ المجهاري والصاالدة المجهرٌاة لعادد 

بمرحلاااة الدرفلاااة  7و 3عٌناااات مااان درافٌااال مكساااورة للماااابمٌن 

الخشنة بمصنع المضبان الجدٌد وكانت نتابج االختبارات كالتالً 

بمرحلاة  3من منطمة لرٌباة مان مكاان كسار درفٌال الماابم : 1 - 3عٌنة 

.الدرفلة الخشنة

بمرحلااة الدرفلااة  3عٌنااة ماان مكااان كساار درفٌاال المااابم : 2 - 3عٌنااة 

.الخشنة

.بمرحلة الدرفلة الخشنة 3عٌنة من مركز درفٌل المابم : 3- 3عٌنة 

بمرحلااة  7مان منطماة لرٌباة ماان مكاان كسار درفٌال الماابم : 1- 7عٌناة 

الدرفلة الخشنة

بمرحلة الدرفلة الخشنة 7عٌنة من مكان كسر درفٌل المابم : 2- 7عٌنة 

 100جمٌااع العٌنااات تاام الكشااؾ عنهااا مجهرٌااا باسااتخدام تكبٌاار 

و أظهرت تركٌب مجهاري متشاابه لحدٌاد مصابوب  400وتكبٌر 

Ductileor)ذي جرافٌاات دابااري  Spheroidal Graphite 

Cast Iron ) ًالتركٌاب ااساساا(Matrix) البناٌاات ماا طاوري 

باإلضافة الى ( Bainite&Acicular ferrite)اإلبري  والفراٌت

و ( Martensite) المارتنسااٌتجزر صؽٌرة متناثرة من طاور  

علااااً الصااااالدة اابااااٌض اللااااون  الساااامنتاٌتشاااابكة ماااان طااااور 

(Cementite ) و دوابر من الجرافٌت التً تمٌز  ذا الناو  مان

.الحدٌد المصبوب

:7المعلومات الفنٌة للدرفٌل المكسور رلم 

صور للدرافٌل المكسورة

لااوحظ تكاادس دواباار الجرافٌاات لاابعض العٌنااات و ااو مإشاار لعاادم 

لنسبة الجرافٌات الادابري  كإختبارالتجانس التركٌب المجهري و نا 

(Nodularity) وعدده بالملٌمتر مرباع(Nodular Count ) وفاك

 ااذه االختبااارات تشاامل ( ASTM E 2567)المواصاافة اامرٌكٌااة 

كذلن لٌاس شكل دوابر الجرافٌت و ذه االختبارات لام ٌاتم إجراإ اا 

ونتاااابج الكشاااؾ المجهاااري والصاااالدة المجهرٌاااة للعٌناااات أعال اااا 

:كالتالً

 المجهرٌة الصالدة الختبار جم 300 لدره حمل استخدام تم

 متوسط وحساب الثالث ااطوار الختبار (Vicker) بطرٌمة

 لٌمها وتحوٌل الثالث االطوار صالدة لٌم من ككل للعٌنة الصالدة

Shore) بطرٌمة صالدة إلى C) ً عادة المستخدمة الطرٌمة و 

 طرٌمة من ٌعادلها ما إلى باإلضافة المواد من اانوا  لهذه

 وكانت المصنع بمواصفة ممارنتها وتمت (HRC) الصالدة

:كالتالً النتابج

 أطوار على ٌحتوي الجرافٌت دابري مصبوب لحدٌد العٌنات جمٌع

 إلى باإلضافة المارتنساٌت من وللٌل اإلبري والفراٌت البٌناٌت

 من اانوا   ذه به تتمٌز تركٌب و و السمنتاٌت طور من شبكة

.الدرافٌل
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ال ٌمكاان الجاازم بوجااود عاللااة بااٌن التركٌااب المجهااري للعٌنااات 

وكساار الاادرافٌل ولكاان لااوحظ وجااود تكاادس للجرافٌاات الاادابري 

لمعظااام العٌناااات الاااذي ٌاااتم حساااابه باختباااار لٌااااس عااادد كرٌاااات 

الجرافٌت بالملٌمتر المربع ولٌاس تكور كرٌات الجرافٌت ونساب 

ولام ( ASTM E 2567)تكور ا و ً اختبارات وفاك المواصافة 

.ٌتم إجراإ ا لعدم وجود اإلمكانٌات لتنفٌذ ا

اختبارات الصالدة المجهرٌة التً لدرت لٌمها كمتوسط لمٌم

صالدة ااطاوار الاثالث اظهارت مطابماة العٌناات لمواصافة المصانع 

التً كانت أعلاى للاٌال عان حادود المواصافة   2- 3باستثنال العٌنة 

وممارنااة التركٌااب البلااوري للااادرافٌل بااٌن شااهابد الجااودة ونتاااابج 

:االختبارات كالتالً

علاااااً الصاااااالدة ااباااااٌض اللاااااون  السااااامنتاٌتشااااابكة مااااان طاااااور 

(Cementite ) و دواباار ماان الجرافٌاات التااً تمٌااز  ااذا النااو  ماان

.الحدٌد المصبوب

 التً الدرافٌل كسر أسباب تحلٌل بمنهجٌة االلتزام وضرورة .7

 من إحٌابها وإعادة المصنعة الشركة خبرال من متبعة كانت

 :التالٌة الخطوات باتبا  الدرافٌل كسر اسباب لتحدٌد جدٌد

 الدرفٌل عن التشؽٌلٌة المعلومات تجمٌع :ااولى الخطوة•

 التشؽٌل ظروؾ جمٌع إلى التسخٌن فرن من بداٌة المكسور

.بالخط

 مراجعة :المكسور للدرفٌل الفنٌة المعلومات :الثانٌة الخطوة •

 والشركة ااصلً المصنع بها الموصً الدرفٌل مواصفات

 لمواصفات الجودة وشهابد التصنٌع وطرٌمة للدرفٌل المصنعة
.المصنعة الشركة من المكسور الدرافٌل

 المكسور الدرفٌل من عٌنات أخد :العٌنات أخذ :الثالثة الخطوة•

 الكٌمٌابً التحلٌل اختبارات وإجرال العٌنات أخذ اجرالات وفك
.للعٌنات الصالدة وتحلٌل البلوري التركٌب وتحلٌل

 مع علٌها المتحصل النتابج ممارنة :النتابج :الرابعة الخطوة•

 للمصانع الكسر تمارٌر مع النتابج وممارنة ااصلٌة المواصفات

 لتملٌل التوصٌات وتمدٌم وتحلٌلها ااسباب وتحدٌد ااخرى

.الدرافٌل مواصفات وتحسٌن الكسر تكرار

 البحث ادارة مدٌر الؽنٌمً أبوبكر للمهندس الشكر نمدم : واخٌرا  

 دراستها تم التً للعٌنات البلوري للتركٌب الدلٌمة لمرالته والتطوٌر
.الدرافٌل لهذه وتحلٌلها

الخالصة والتوصٌات

 من التؤكد  و الدرافٌل كسر أسباب وتحلٌل تحدٌد من الهدؾ1.

 وتملٌل المطلوبة المواصفات حسب بالتورٌد الموردٌن التزام

 للعاملٌن اادال وتطوٌر مواصفاتها وتحسٌن الدرافٌل كسر

الفنً مستوا م وتحسٌن

 بالمواصفات كبٌر حد الى المورد التزام إلى الدراسة خلصت2.

 المواصفات فً ٌذكر انحراؾ وجود عدم وٌتبن ااصلٌة

  . للدرافٌل الموردة

 والشموق الحراري الهالل وجود ٌتبٌن الصور خالل ومن3.
.للدرافٌل الحرارٌة الصدمة وجود تإكد التً بالدرفٌل الحرارٌة

 ٌستطٌعوا الذٌن بالشركة المواد علوم مهندسً للة الحظنا ولد4.

 المناسبة المعدات وجود رؼم للمعادن البلوري التركٌب لرالة

. 2 المضبان مصنع معمل خاصة بالمعمل

 التركٌز ٌجب تشؽٌلٌة أسباب  ً الكسر أسباب أؼلب أن نإكد5.

 الدرافٌل عن ووضوح بدلة المعلومات وتجمٌع علٌها

.المكسورة

 النواحً من الدرفلة تمنٌات على العاملٌن تدرٌب ضرورة نرى6.

 فً متخصصٌنو المواد وعلوم التشكٌل ومراحل المٌكانٌكٌة

 البلوري التركٌب لرالة  فً خبرال وتكوٌن الدرفلة علوم

.للمعادن

ية
وفٍ

ة 
مىي

ث ع
حبو

ت و
شا

درا



م 2020العدد السابع دٌسمبر مجلة متخصصة تصدر عن الشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب

19

  ممدمة

سااعٌا  فااً زٌااادة المااردود اإلنتاااجً لمصاانع الدرفلااة علااى الساااخن  

وخفااض نساابة الفالااد الناااتج عاان لااص نهاٌااات ألااواح اللفااات علااى 

والتااً لااد تحااوي ( الخشاانة)الساااخن بعااد مرحلااة الدرفلااة االبتدابٌااة 

اللفاااات علاااى )عٌوباااا  تاااإدي إلاااى إعاااادة تصااانٌؾ المناااتج النهاااابً 

.الى منتج ألل جودة( الساخن

فً  ذا التمرٌر ٌتم البحث فاً أساباب ظهاور عٌاوب نهاٌاات ألاواح 

اللفات على الساخن ومدى عمك  ذه العٌوب داخل االواح لٌتسانى 

تحدٌد الطول االمثل لمص نهاٌات  ذه االواح  للحد مان تاؤثٌر  اذه 

(. اللفات على الساخن)العٌوب على جودة المنتج النهابً 

وصؾ العٌب 

تشممات بممطع نهاٌاات ألاواح اللفاات المدرفلاة علاى السااخن بعاد  

وعاادم ( كمااا  ااو موضااع بالصااورة أدناااه)مرحلااة الدرفلااة الخشاانة 

(.نتولات)انتظام شكل الممطع 

التحالٌل الكٌمٌابٌة 

االختبارات والتحالٌل

تم إجرال تحالٌل كٌمٌابٌة واختبار كشاؾ مجهاري لعٌناات مان لطاع 

االاااواح المعٌباااة لتحدٌاااد مصااادر ومساااببات العٌاااب وأظهااارت  اااذه 

:التحالٌل واالختبارات النتابج التالٌة

الكشؾ الظا ري للعٌنة 

ماام ماان نهاٌااة ألااواح  30تظهاار العٌنااة و ااً لطعااة بساامن حااوالى 

اللفااات المدرفلااة علااى الساااخن بعااد مرحلااة الدرفلااة الخشاانة و لباال 

دخول  ذه االواح للمرحلة النهابٌة للدرفلة و ً عبارة عن نصاؾ 

وٌظهار العٌاب كشاك ٌمتاد مان حافاة ممطاع . ممطع لعرض االواح 

.االواح و ٌنتهً بنتول بمنتصؾ الممطع

أبوبكر دمحم الؽنٌمً. م
مدٌر إدارة البحث والتطوٌر

أظهاااارت نتااااابج التحالٌاااال أن المكونااااات الكٌمٌابٌااااة للعٌنااااة مطابمااااة 

و ااً المواصاافة المتبعااة  S235أو   AISI 1010لمواصاافات صاالب 

(.S)بمصنع الدرفلة على الساخن مع ارتفا  نسبً فً نسبة الكبرٌت 

الكشؾ المجهري 

تاام ( بمرحلااة الصاالب أم الدرفلااة)لمعرفااة عمااك التشااممات و مصاادر ا 

مان )مام  30أخذ عٌنات باالمرب مان التشاممات و أخارى تبعاد حاوالى 

وكانت النتابج كما فً الصور المجهرٌاة النحلٌال الفناً ( ممدمة العٌنة

:لها وفك اآلتً

لرب التشممات .1

اللااون ) الفراٌااتتركٌااب مجهااري لصاالب ماانخفض الكربااون أطااواره 

%( 10اللون الداكن ) البرالٌتو %(  90الفاتع 
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(سطع االواح)سم من بداٌة التشممات  30عٌنة . 2

وتركٌز لطور %(  80) الفراٌتتركٌب مجهري ٌحتوي على طور 

. لرب السطع%(  20)  البرالٌت

 فااً مركااز ممطااع العٌنااة ٌاادل  البرالٌااتالتركٌااز العااالً لطااور

علااى ارتفااا  نساابة الكربااون والمنجنٌااز والكبرٌاات فااً مركااز 

.البالطة نتٌجة لظروؾ التشؽٌل خالل عملٌة صب البالطات

 وجاااود تشاااممات صاااؽٌرة وشاااوابب أكاساااٌد بمركاااز االاااواح

بالمنطمااة البعٌاادة عاان التشااممات والمصاااحبة لتركٌااز عااالً 

نتٌجااة لظااروؾ التشااؽٌل خااالل عملٌااة صااب  البرالٌااتلطااور 

.البالطات 

 سم 20امتداد التشممات داخل االواح للعٌنة ال ٌتجاوز.

الخالصة

 سبب تشممات نهاٌة ألواح اللفات على الساخن  و لطع ؼٌار

.منتظم للبالطات

 ًالساااطع ومركاااز ممطاااع )عااادم تجاااانس التركٌاااب الكٌمٌااااب

الصااب عنااد ) ااو نتٌجااة لخلاال فااً عملٌااات اإلنتاااج ( االااواح

درجات حرارة عالٌة وعدم توافاك سارعة الصاب ماع سارعة 

سحب البالطات ومعدالت التبرٌد والمسافة بٌن الدرافٌل علاى 

(.طول خط الصب

 تشااممات الااواح اللفااات علااى الساااخن تمتااد داخاال المطااع ؼٌاار

سم  ذه التشممات لد تلتحم  20المنتظم الى حد لد ال ٌتجاوز 

.جزبٌا خالل عملٌات الدرفلة على الساخن

التوصٌات
 

 ضاارورة صااٌانة وتطااوٌر  الت الصااب وملحماتهااا المتمادمااة

( منظومااات درافٌاال السااحب واالت لطااع البالطااات والتبرٌااد)

و ً من ضمن مشارٌع خطة التطوٌر التاً لام تنفاذ والساعً 

الاذي  2فً إضافة فارن حلاة للخاط اإلنتااجً بمصانع الصالب 

.سٌنعكس إٌجابٌا  على إنتاجٌة المصنع وجودة المنتج

 ضرورة الكشؾ الدلٌك على نهاٌات البالطات وإصالح المطع

ؼٌر المناتظم للبالطاات لبال شاحنها إلاى مصانع الدرفلاة علاى 

.الساخن

 لعٌناات إضاافٌة لتحدٌاد الطاول اامثال لمطاع  إختبااراتإجرال

.نهاٌات ألواح اللفات على الساخن 

 التركٌاااب المجهاااري للعٌناااة لااارب التشاااممات ٌختلاااؾ بشاااكل

سم من بداٌاة  30ملحوظ عن التركٌب المجهري على مسافة 

حٌاث التركٌاب المجهاري   التشممات من حٌث نسب ااطاوار 

 الفراٌاااتلااارب التشاااممات ٌحتاااوي نسااابة عالٌاااة مااان طاااور 

 البرالٌااتونساابة للٌلااة ماان طااور ( ذي اللااون الفاااتع)الاادلٌك

(.ذي اللون الداكن)

 لاارب التشااممات ٌادل علااى نمااص  الفراٌاتارتفاا  نساابة طااور

عنصر الكربون الاذي لاد ٌكاون نتٌجاة لتعارض  اذه المنطماة 

بفارن )من البالطاات لادرجات حارارة عالٌاة وللهاوال الجاوي 

مصااادر ا ( أو التجااااوٌؾ)أي أن  اااذه التشاااممات ( التساااخٌن

.البالطات

(وسط االواح)سم من بداٌة التشممات  30عٌنة . 3

فً مركز العٌنة وتشممات %(  40) البرالٌتتركٌز أعلى لطور 

.صؽٌرة وبعض الشوابب
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حٌث ٌبدأ الحدٌد   الجزل المظلل أعاله ٌمثل لضٌب او سٌ  الحدٌد 

مااان منطماااة ااناااود وٌتحاااول إلاااى  ( 4e) فاااً فمااادان االلكتروناااات 

المنطمااة ) تنطلااك فااً الوسااط المحااٌط  ++Fe)) أٌونااات موجبااة 

حٌااث ٌااتم اختزالهااا بواسااطة ااكسااجٌن والمااال الموجااود ( البٌضااال

التاً تتفاعال (  -OH) فً الوسط وتتحول إلى أٌونات  ٌدروكساٌل 

) ماااع أٌوناااات الحدٌاااد لتكاااون الصااادأ و اااو  ٌدروكساااٌل الحدٌاااد 

2Fe(OH)  ) والااذي باادوره ٌتحااول إلااى أكسااٌد الحدٌااد (Fe2O3 )

و ااو الصاادأ فااً صااورته النهابٌااة فااً وجااود وفاارة ماان ااكسااجٌن 

.وبخار المال

:العوامل التً تسبب فً تآكل الخرسانة

 8.5ٌانخفض إلاى ألال مان   PHانخفاض لاعدٌة الخرسانة أي الـ•

( passive layer)والتً تإدي إلى تحطام طبماة الحماٌاة الذاتٌاة 

:والتً تحدث لألسباب اآلتٌة 

و و تفاعل ثانً أكسٌد الكربون الذي ٌختارق : تفاعالت الكربنة. 1

الخرسااااانة مااااع الهٌدروكسااااٌدات مثاااال  ٌدروكسااااٌد الكالسااااٌوم 

وتاازداد ساارعة  ااذه التفاااعالت عنااد   الموجااودة فااً اإلساامنت 

رطوباة %  75حٌاث أن أكثار مان %  75-25رطوبة نسبٌة من 

وعاادة ماا تحصال   ٌمنع اختراق ثانً أكسٌد الكرباون للخرساانة 

الكربنة فً مناطك الخرسانة المعرضة لسموط اامطار كواجهاات 

ولحماٌة المبانً ٌتم   المبانً أو التً ال تصل إلٌها أشعة الشمس

تصاامٌم طبمااة الخرسااانة فاااوق الحدٌااد حسااب الرطوبااة النسااابٌة 

.السابدة فً المنطمة 
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تآكم اخلرســـــاَح
:ممدمة

التآكاال  ااو ظااا رة كٌمٌابٌااة تحاادث لجمٌااع العناصاار باادرجات 

متفاوتاااة حساااب نشااااطها الكٌمٌاااابً أي حساااب مولعهاااا فاااً 

و نان الكثٌر من التعرٌفات للتآكل   السلسلة الكهروكٌمٌابٌة 

أو   ومان أ مهاا   او ذوباان المعادن فاً الوساط المحاٌط باه 

تفاعل المعدن مع الوسط أو  الن المعدن نتٌجة تاؤثره ببٌبتاه 

.الخارجٌة إلى  خره من التعرٌفات

ولكن السإال  و لماذا تتآكل المعادن؟؟  

ولىجابة عن  ذا السإال دعونا نؤخذ دورة حٌاة المعادن مان 

استخراجه من المنجم حتى نهاٌة المطاؾ كمناتج نهاابً عناد 

فاااالمعروؾ أن المعاااادن توجاااد فاااً اارض فاااً . المساااتهلن

حالتها الطبٌعٌة على  ٌبة خامات عادة على شاكل أكاساٌد أو 

ولتنمٌااة المعاادن ٌتطلااب طالااة حرارٌااة   كربونااات وكبرٌتااات

فالحدٌااد مااثال ماان استخالصااه ماان   وكٌمٌابٌااة ومٌكانٌكٌااة  

ثاام إختاازال فصااهر ثاام   خاماتااه ٌماار بعملٌااات فصاال وتلبٌااد 

درفلة وتشكٌل وفاً كال  اذه العملٌاات ٌكتساب كمٌاات كبٌارة 

حتااااى ٌصاااال إلااااى شااااكله   ماااان الطالااااة تبمااااى كامنااااة فٌااااه 

حٌنهااا ٌباادأ فااً الحنااٌن اصااله وٌباادأ فااً الرجااو    النهااابً

اصااله وٌااتخلص ماان  ااذه الطالااة علااى شااكل صاادأ أو تآكاال 

.لٌكون أكسٌد كما فً حالة الحدٌد

ومن أكثر مشاكل التآكل التً تواجه العالم  ً تآكل المنشاآت 

الخراسانٌة أي تآكل حدٌد تسلٌع الخرساانة وفاً  اذا المماال 

وأسااالٌب الحااد   نتعاارؾ علااى أ اام أسااباب تآكاال الخرسااانة 

.منها

عبدن دمحم بلتو. م
ربٌس لسم الهندسة الصناعٌة

كاإلجهاد وزٌادة الحمل علٌه أو اختالؾ البٌبة الموجود فٌها عان    

.البٌبة الموجودة فٌها بمٌة المعدن

 و الجزل من المعدن الذي تتم علٌه عملٌة االختزال : الكاثود •

. و الوسط النالل لألٌونات:  اإللكترولٌت•

عبار لضاٌب الحدٌاد eففً حالة الخرساانة ماثال تنتمال اإللكتروناات  

عبار ++Feوتنتمال ااٌوناات   من منطمة اانود إلى منطماة الكااثود 

الخرسانة كما موضع بالشكل

من المعروؾ أن التآكل  و تفاعل أكسدة أي أن المعادن ٌفماد 

الكترونااات وٌطلااك أٌونااات موجبااة ٌمابلااه تفاعاال إختاازال أي 

لىلكترونااات المفمااودة ماان اانااود وبالتااالً حاادوث  إكتساااب

و ٌحاادث التآكاال عنااد تااوفر عواماال معٌنااة   ترسااٌب للمعاادن 

:و ً 

الجاازل الااذي ٌحاادث فٌااه التآكاال و ااو الجاازل ماان : اانااود  •

المعاادن الااذي ٌختلااؾ مسااتوى الطالااة فٌااه عاان بمٌااة المعاادن 

وذلن نتٌجة إما تعرضه لظروؾ مٌكانٌكٌة 
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 ( Impressed current)الحماٌااة بتساالٌط تٌااار كهربااابً مسااتمر •

فً دابرة كهربابٌة بحٌث ٌكون الحدٌاد فٌهاا كااثودا كماا  او موضاع 

:بالشكل 
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والتااً إمااا أن ٌكااون : التآكاال بساابب أٌونااات الكلورٌاادات . 2

مصدر ا الخرسانة نفساها أو الوساط المحتاوي علاى نسابة 

حٌاااااث أن  عالٌااااة مااااان الكلورٌااااادات كماااااال البحااااار ماااااثال 

الكلورٌاادات عناادما تصاال إلااى الحدٌااد ماان خااالل مسااامات 

الخرسانة تكاون أمالحاا  شادٌدة الاذوبان فاً الماال وبالتاالً 

. ٌصبع الحدٌد معرى وٌزٌد معدل التآكال وتنهاار الخرساانة

وكاااذلن وجاااود الكلوراٌاااد فاااً الخلطاااة اإلسااامنتٌة مسااابب 

ربٌسااً لتآكاال الخرسااانة حٌااث ماان المفتاارض أن ال تزٌااد 

.نسبة وزنٌة%  0.15نسبة الكلور فً اإلسمنت عن 

لااد تااإدي اابخاارة الحامضااٌة : أبخاارة أو محالٌاال ملحٌااة. 3

كثااانً أكسااٌد الكربااون وثااانً أكسااٌد الكبرٌاات  فااً وجااود 

.نفاذٌة عالٌة للخرسانة إلى حدوث تآكل لحدٌد التسلٌع

فاً الخرساانة لسابب ماا لاد ٌكاون وجود شاروخ ساطحٌة . 4

.أحٌانا بسبب زٌادة نسبة الجبس فً االسمنت

الخرساااانة ال تمااااوم : التآكااال بسااابب التفااااعالت الكٌمٌابٌاااة •

ااحماااض التااً تتكااون نتٌجااة اختااراق الؽااازات الحمضااٌة 

كثااانً أكسااٌد الكربااون وثااانً أكسااٌد الكبرٌاات فااً المناااطك 

الصااااااااناعٌة  أو ااحماااااااااض الموجااااااااودة فااااااااً التربااااااااة 

حٌااااث تتفاعاااال ااحماااااض مااااع  ٌدروكسااااٌد   للخرسااااانة

الكالسٌوم الموجود فً اإلسامنت مكوناا  مركباات تاذوب فاً 

المااال وتساابب فااً تفتاات الخرسااانة وبالتااالً تعرٌااة حدٌااد 

.التسلٌع

ٌحاااادث التآكاااال بساااابب تفاعاااال : التآكاااال بساااابب الكبرٌتااااات•

الكبرٌتااااات الموجااااودة فااااً التربااااة مااااع ثالثااااً ألومٌنااااات 

الكالسااٌوم الموجااود فااً اإلساامنت مكونااا أمالحااا  ذات حجاام 

أكبر تضؽط على الخرسانة وتسابب فاً حادوث شاروخ بهاا 

وبالتالً تعرضها أكثر لعوامل التآكل ومن الممكن منع  اذه 

أو   الظااا رة بتملٌاال نساابة ثالثااً االومٌنااات فااً اإلساامنت 

وٌعتبااار الجااابس أو . . تملٌااال نسااابة الماااال إلاااى االسااامنت 

كبرٌتات الكالسٌوم من أسباب تشمك الخرسانة إذا زاد عان 

ولد توصالت الدراساات الحدٌثاة   من وزن اإلسمنت %  3

إلى أن اساتخدام بعاض مان خباث أفاران الماوس الكهرباابً 

.كركام تزٌد فً عمر الخرسانة المعرضة للكبرٌتات

ٌتفاعاال الركااام : التآكاال بساابب تفاعاال الركااام مااع الملوٌااات•

المحتااوي عاال سااٌلٌكا نشااطة مااع الملوٌااات فااً الخرسااانة 

وٌكون ماادة  المٌاة تناتف  وتجاذب الماال إلٌهاا مماا ٌاإدي 

وكذلن تفاعل الملوٌاات ماع  إلى إنتفاخ الخرسانة وتصدعها

الكربونااات الااذي ٌنااتج عنااه تكااون الملوٌااات والسااٌلٌكا بااٌن 

حبٌبات الركام فاً موناة اإلسامنت والتاً تاإدي إلاى زٌاادة 

.حجم المونة وتمدد ا وبالتالً تصد  وتشمك الخرسانة

:طرق حماٌة الخرسانة من التآكل

منااع تؽلؽاال   والتااً منهااا عاادم نفاذٌااة الخرسااانة : الطاارق العادٌااة . 1

وكااذلن اسااتخدام مااواد كٌمٌابٌااة   الكلورٌاادات والكبرٌتااات وااكسااجٌن

وكذلن ٌمكن اساتعمال أناوا    طاردة للمال لملل التشممات والفجوات 

. وكذلن استخدام حدٌد تسلٌع مجلفن  خاصة من الطالل

كمااا أنااه ٌسااتخدم (: Corrosion Inhibitors)مثبطااات التآكاال . 2

الكالساٌوم  نٌترٌاتحدٌثا  نو  مان مثبطاات التآكال فاً الخرساانة و او 

.الذي ٌضاؾ للخرسانة عند صبها وٌساعد على الحد من التآكل

ماا ٌعارؾ بالحماٌاة المهبطٌاة وتنمسام : الحماٌة بالطرق الكهربابٌاة.3

: إلى

و اً عاادة ( Sacrificial Anode) الحماٌاة بااانودات المضاحٌة  •

ماان الماؼنسااٌوم أو الزناان أي العناصاار اانشااط كهروكٌمٌابٌااا  ماان 

ومنهااا مااا . الحدٌااد وٌخضااع تصاامٌمها لدراسااات وحسااابات معٌنااة 

:المبٌن فً الصورة التالٌة  Patchguardٌعرؾ 
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 َظاو انتحكى يف انطاقح انكهرتائٍح انفعانح 
ادلستههكح يٍ خالل افراٌ انقىس انكهرتائً

SPLC (( Smart Predictive Line Controller))

ماان المعلااوم أن ماان أحااد أكباار المشاااكل التااً تواجااه الشاابكات 

الكهربابٌاااة ومحطاااات تولٌاااد الطالاااة  اااو االحماااال المتواجااادة 

ا هاابالشاابكة ؼٌاار المسااتمرة وذات لااٌم عالٌااة والتااً ماان أ م

أفااران الصااهر بااالموس الكهربااابً وخاصااة عنااد بداٌااة عملٌااة 

الصااهر حٌااث ٌتؽٌاار التٌااار الكهربااابً بمااٌم عالٌااة جاادا بحسااب 

مماادار طااول المااوس الكهربااً الناااتج والااذي ٌتبعااه تؽٌاار فااً 

( MVAR)وؼٌاار الفعالااة ( MW)الماادرة المسااتهلكة الفعالااة 

اامر الذي ٌسبب تذباذب فاً التاردد والجهاد للشابكة باإلضاافة 

الااى زٌااادة فااً اسااتهالن االلطاااب الكربونٌااة المسااتعملة فااً 

وللتؽلااب علااى التؽٌٌاار فااً مماادار الماادرة ؼٌاار . عملٌااة الصااهر

الفعالاة ٌااتم اسااتعمال انظمااة تحسااٌن معاماال الماادرة والتااً ماان 

Static VAR Compensation (SVC .)اشااهر ا نظااام  

وتاام مااإخرا اسااتحداث نظااام  خاار وظٌفتااه الااتحكم فااً الماادرة 

 Smartالفعالااااة التااااً ٌمااااوم الفاااارن باسااااتعمالها ٌساااامى 

Predictive Line Controller (SPLC) .

ٌعماال  ااذا النظااام علااى الااتحكم فااً مماادار الطالااة الكهربابٌااة 

التااً ٌااتم اسااتخدامها فااً صااهر الحدٌااد داخاال ( MW)الفعالااة 

أفران الموس الكهربابً  حٌث تستخدم لهذا الؽرض مجموعاة 

مااان الثاٌرساااتور توصااال علاااى التاااوالً ماااع مجموعاااة مااان 

المحاثات الكهربابٌة حٌث ٌماوم الثاٌرساتور باالتحكم فاً لٌماة 

:المحاثة الكلٌة الموصلة مع الفرن بحسب المعادلة التالٌة

بالتحكم فً لٌمة المحاثة الكلٌة ٌمكن التحكم فاً لٌماة التٌاار الماار 
.وبالتالً التحكم فً ممدار الطالة الكهربابٌة المستهلكة

ٌبااٌن الشااكل التااالً الفاارق فااً اسااتهالن الطالااة الكهربابٌااة عنااد 

فاً  فالكونادووذلان داخال مصانع . تشؽٌل وعادم تشاؽٌل  اذا النظاام
.جمهورٌة الدومٌنٌكان

:حٌث أن 

XSPLC : لٌمة المحاثة الكلٌة.

RL , XL : لٌمة المماومة والمحاثة لدابرة الفرن.

V :لٌمة الجهد الكهربابً عند نمطة توصٌل الثاٌرستور.

PSP  : (.المرجعٌة)لٌمة المدرة المطلوب استهالكها

كما تم تطبٌاك  اذا النظاام بالفعال فاً العدٌاد مان مصاانع فاً العاالم 
:وتبٌن أن له الفوابد التالٌة

تملٌل ااثر السٌا الذي تساببه اافاران الكهربابٌاة علاى الشابكة •

الكهربابٌااة ومحطااات التولٌااد بساابب اسااتهالكها الكبٌاار للطالااة 
.الكهربابٌة المفاجبة والمتؽٌرة

زٌادة إنتاجٌة الفرن بسبب تملٌل عدد مرات فصل الفارن وتملٌال •
(Tap to Tap time)زمن الصهر 

.التملٌل من استهالن االطاب الكربونٌة•

.التملٌل من استهالن الحرارٌات•

عٌسى عبدالمادر التونسً. م

ربٌس لسم الصٌانة الكهربابٌة والتحكم
2مصنع درفلة المضبان 
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:اإللكترونٌة المكتبة إنشال مراحل

  اإللكترونٌة المكتبة إلنشال المبدبٌة الدراسة .1

 لطا  مشرؾ بمرار المشكلة اللجنة لبل من المبدبٌة الدراسة تمت

 بإنشال أوصت والتً   م 2015 لسنة (68) رلم الفنٌة الشإون

.اإللكترونٌة للمكتبة مشرو 

اإللكترونٌة المكتبة لمشرو  المبدبً التطبٌك .2

 المكتبة مسمً تحت الداخلً للمولع الكترونً نطاق إضافة تمت
 –والتطوٌر البحث دراسات –المانونٌة اآلرال) ٌحتوي اإللكترونٌة

(الشركة ومجالت صحؾ

اإللكترونٌة المكتبة لمشرو  الفعلً التطبٌك .3

 لسنة التمدٌرٌة الموازنة فً بإدراجه  للمشرو  الفعلً التطبٌك تم

  رلم عمل امر بموجب االردنٌة سوفت كالود شركة وتكلٌؾ  2018

 التصمٌم) مراحل اربع من المشرو  وتكون  م 2018 لسنة (54)

 الشبكة وتجهٌز اعداد   النظام على التدرٌب   النظام وبرمجة

(الفعلً التشؽٌل   البٌانات ادخال   النظام وتركٌب

 
:اإللكترونٌة للمكتبة الربٌسٌة المحتوٌات

 طبٌعتها حسب للبٌانات وتوثٌك تصنٌؾ وفك المكتبة صممت

:التالٌة بالصورة الموضحة للمحاور
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ادلكتثح اإلنكرتوٍَح
:ممدمة

 والمعلومات البٌانات مجال فً الهابل التطور ظل فً

 المرارات واتخاذ والشركات المإسسات إدارة فً وأ مٌتها

 إطار توفٌر إلى الحاجة ظهرت الالزم الولت وفً الحاسمة

 تخص التً والمعلومات البٌانات من كبٌر كم لجمع

 وكذلن   عام بشكل ومحٌطها خاص بشكل المإسسة

 بما بها العمل بمجاالت تتعلك التً والفنٌة العلمٌة الجوانب

 المستوٌات كل وعلى بها العاملٌن لدرة من الرفع فً ٌسهم

 والرفع عام بشكل والمعرفة التمنٌة مجال فً التطور لمواكبة

.المإسسة بهذه العمل أنظمة من

 كم فٌها ٌتوفر التً الوسابل من اإللكترونٌة المكتبة تعتبر

  وتسهل والمصنفة الموثمة والبٌانات المعلومات من كبٌر

 والفنٌة العلمٌة ااعمال لتؽذٌة كمصدر منها االستفادة

 ومواكبة المرار اتخاذ سرعة ٌضمن بما للمإسسة واإلدارٌة

.مجالها فً المثٌلة المإسسات ومنافسة

:االلكترونٌة المكتبة

 تشمل بٌانات ولواعد المعلومات ٌحوي الكترونً نظام  ً

 ورسومات وجداول نصوص من االلكترونٌة الوسابط كل

 المعلومات من وؼٌر ا والمربٌات الصوتٌات وكذلن وخرابط

 من واالستعالم للبحث بنظام محتوٌات إلى الوصول وٌسهل

 طرٌك عن او للمإسسة المحلٌة بالشبكة مرتبط حاسوب اي

.بها اتصالها عند الدولٌة المعلومات شبكة

:االلكترونٌة المكتبة أ داؾ

:التالٌة اا داؾ بالشركة اإللكترونٌة المكتبة انشال ٌحمك 

 المعلومات مصادر من ومتوازنة شاملة مجموعات توفٌر-

 فعال بشكل واستخدامها الٌها الوصول ٌسهل االلكترونٌة

.بالشركة واإلدارٌة والفنٌة العلمٌة ااعمال فً

 الشركة فً بها المعمول اإللكترونٌة المنظومات مساندة-

.المتاحة المعلومات بمصادر

 إلٌها الوصول وسهولة وتوثٌمها البٌانات كافة أرشفة-

.اإللكترونٌة المعلومات مصادر فً والمشاركة

 النشر مجال فً التمنٌة التطورات تواكب رلمٌة بٌبة بنال-

.اإللكترونً

 البٌانات لنمل (وؼٌر ا الورق) التملٌدٌة الوسابل من الحد-

  . البٌبة على المحافظة من عنه ٌنتج وما والمعلومات

 الشركة بٌن ااكادٌمً التعاون دعم فً المسا مة-

  وتوثٌك للمعلومات مصادر بتوفٌر  التعلمٌة والمإسسات

.المشتركة العلمٌة ااعمال نتابج ونشر

سالم مصباح الكٌالنً. م
لجنة اإلشراؾ على المكتبة اإللكترونٌة

:االلكترونٌة المكتبة وتشؽٌل اإلشراؾ

 اإللكترونٌة بالمكتبة  الخاص للنظام المبدبً والتشؽٌل برمجة بعد

 للجنة اختصاص إضافة تمت للتنفٌذ معها المتعالد الشركة لبل من

 وتشؽٌل االشراؾ و و للشركة الكترونً المولع على اإلشراؾ

 ربٌس بمرار للجنة تشكٌل واعادة اإللكترونٌة المكتبة مشرو 

 08 بتارٌ  الصادر م 2019 لسنة (240) رلم االدارة مجلس

 من والبٌانات المعلومات بتجمٌع والتكلٌؾ م 2019 لسنة اكتوبر

 للتصنٌؾ وفما   اإللكترونٌة للمكتبة وإدخالها المختلفة مصادر ا

. الفعلً للتشؽٌل وتهٌبته النظام تمٌٌم ثم ومن أعاله إلٌه المشار

ودة
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:اإللكترونٌة بالمكتبة إدخالها ٌتم التً والمعلومات البٌانات

 بتجهٌز والمعلومات البٌانات إدخال على المشرؾ الفرٌك ٌموم

 دورات   كتب   دراسات   تمارٌر ) الورلٌة البٌانات وتحول

 الضوبٌة الماسحات خالل من رلمٌة إلى ( وؼٌر ا  تدرٌبٌة

 للمكتبة وإدخالها اإللكترونٌة الملفات تجهٌز الى باإلضافة

 بالمكتبة الربٌسٌة والمحاور التصنٌفات وفك اإللكترونٌة

.اإللكترونٌة
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:اإللكترونٌة والحماٌة البٌانات طبٌعة

 إدخالها ٌتم التً المعلومات معظم لتنسٌك PDF نظام اعتمد

 ثبات على بالمحافظة  النظام  ذا لتمٌز اإللكترونٌة للمكتبة

 التشؽٌل أنظمة معظم مع لتماشٌه وكذلن المعلومات تنسٌك

 عند المعلومات لحماٌة عالمة وضع سهولة إلى باإلضافة

 المكتبة نظام ٌتٌع كما   مستخدمها ومعرفة منها االستفادة

 الصور مثل للبٌانات ااخرى التنسٌمات من العدٌد إدخال

.االخرى االلكترونٌة والوسابط

:والمعلومات البٌانات مصادر

 صور فً وتكون للشركة المختلفة التنظٌمٌة التمسٌمات-

 وكذلن لألفراد ومعلومات لانونٌة أو فنٌة أو إدارٌة تمارٌر

.العلمٌة والمنا ج التدرٌبٌة والدورات البحثٌة الدراسات

 فً الشركة مع ترتبط التً ااكادٌمٌة والمإسسات الجامعات-

.التعاون اتفالٌات

 المحلٌة العلمٌة للمإسسات المفتوحة البٌانات مصادر-

.الدولٌة المعلومات شبكة  على المتوفرة والعالمٌة

:اإللكترونٌة للمكتبة الدخول

 اإللكترونٌة المنصة طرٌك عن اإللكترونٌة للمكتبة الدخول ٌتم

 الداخلٌة الشبكة على (10.10.102.15) بالرابط المتوفر

 للشركة االلكــترونٌـة الخدمــات رابــط طرٌك عن او للشـركة

(10.10.102.4)

:االلكترونٌة للمكتبة الفعلً التشؽٌل

 التجرٌبً والتشؽٌل أعاله إلٌها المشار البٌانات رفع عملٌة بعد

 الفعلً التشؽٌل سٌتم بها الخاصة االلكترونٌة والمعدات للمكتبة

 لكل متاحة المكتبة وستصبع   م 2020 سنة نهاٌة خالل للمكتبة

 عم   م 2021 سنة بداٌة مع منها والمستفٌدٌن العاملٌن

 مستمر وبشكل إلٌها والمعلومات البٌانات إدخال فً االستمرار

 وفك وإدخالها الفرٌك لبل من المجهزة البٌانات رفع عملٌة تتم

 كبٌر وبعدد اإللكترونً الملحك رفع ثم ومن إلٌها المشار التصنٌؾ

. المرفمات من

  وأخٌرا  

 االلكترونٌة المكتبة من والمستفٌدٌن العاملٌن لجمٌع عامة الدعوة

 لضمها (إلكترونٌة أو ورلٌة) علمٌة مواد من لدٌهم ما لتمدٌم

  .منها الفابدة وتعمٌم المكتبة لمحتوٌات

ودة
واجل

رة 
إلدا

ا
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:ممدمة

إن أ اام مااا ٌالحااظ علااى المإسسااات الٌااوم  ااو التسااار  فااً تحسااٌن 

خاادماتها ومنتجاتهااا الحالٌااة والسااعً المسااتمر لتطوٌر ااا وتماادٌمها 

للمتلمً أو الزبون بالجودة والضمان المطلوبٌن  وأحٌاناا ٌفاوق لادرة 

وتصور ورؼباة الزباابن أنفساهم  وبمٌماة تنافساٌة تمادم لٌماة حمٌمٌاة 

مكافبااااة لمااااا ٌدفعونااااه  وماااان  نااااا أصاااابحت المإسسااااات الخدمٌااااة 

وااللتصادٌة فً مولاؾ ٌحاتم علٌهاا العمال الجااد والمساتمر الكتسااب 

المٌاازات التنافسااٌة ماان أجاال تحسااٌن مولفهااا النساابً فااً ااسااواق 

المحلٌااة والدولٌااة  فمااد ٌكااون التحسااٌن فااً خدمااة المسااتهلن أو فااً 

اإلجرالات اإلدارٌاة أو فاً تؽٌٌار بٌباة العمال أو فاً نظاام االتصاال أو 

تصحٌع بعض ااخطال وتجنبها أو تملٌص الفالد فاً اإلنتااج إلاى ألال 

مااا ٌمكاان  لااذا فااإن التحسااٌن المسااتمر  ااو جهااود مسااتمرة ومتطااورة 

تمااوم بهااا المإسسااة لتلبٌااة االحتٌاجااات وتؽطااً التولعااات المتؽٌاارة 

.للزبابن

تم تطبٌك فكارة التحساٌن المساتمر أول اامار فاً أمرٌكاا عنادما أدرن 

اامرٌكٌون مدى حاجة حلفابهم إلى شحن المعدات واآللٌات العسكرٌة 

وكذلن الجنود فاً الفتارة التاً سامطت فٌهاا فرنساا باٌن أٌادي االماان 

م اامار الاذي ٌساتلزم مان المصانعٌن اامرٌكاان  1940النازٌٌن عاام 

أن ٌطااوروا الصااناعة كمااا  ونوعااا  دون إؼفااال الساارعة والدلااة   رؼاام 

انخراط مشرفً تلن الصناعة فً الموات العسكرٌة اامرٌكٌة حٌنهاا   

من أجل التؽلب على عامل الولت ونماص العمالاة الفنٌاة الماادرة علاى 

التشؽٌل ابتكرت أمرٌكا دورات إدارٌة أطلمت علٌها التدرٌب فاً إطاار 

ولاادمتها للشااركات فااً جمٌااع ( TWI)التصاانٌع فٌمااا تعاارؾ اختصااارا 

أنحااال أمرٌكااا  ولااد حملاات إحاادى  ااذه الاادورات البااذور ااولااى لمااا 

"الكاٌزن"سٌصٌر معروفا فً زمان ومكان  خرٌن باسم 

الكاٌزن

 ااو مصااطلع ٌابااانً ٌعنااً التحسااٌن المسااتمر ( Kaizen)الكاااٌزن 

 "Zen"ووتعنااً التؽٌٌاار  "Kai"ٌتكااون المصااطلع ماان جاازأٌن

وتعناً إلاى اافضال  حٌاث ٌعناً المصاطلع التؽٌٌار إلاى اافضاال أو 

.ااحسن

أما المعنً الشابع له فهو التحساٌن المساتمر فاً جمٌاع الناواحً   

بحٌااث ٌشااارن جمٌااع العاااملٌن فااً عملٌااة التحسااٌن وعلااى جمٌااع 

المساااتوٌات اإلدارٌاااة  بؽاااض النظااار عااان مراكاااز م الوظٌفٌاااة مااان 

.اإلدارة العلٌا إلى أدنى وظٌفة فٌها

ودة
واجل

رة 
إلدا

ا

المفا ٌم ااساسٌة لمنهجٌة الكاٌزن

الجاودة )تحسٌن جودة المنتجات ٌخفض التكاالٌؾ وٌزٌاد ااربااح  •

.(أوال

تحمٌاااك رضاااا الزباااابن مااان خاااالل تحساااٌن المنتجاااات والخااادمات •

.الممدمة لهم

وتطاوٌر المنتجاات التاً تلاً  اذه )التركٌز على احتٌاجات الزبابن •

بااادال مااان طااارح المنتجاااات فاااً الساااوق والتمناااً أن ( االحتٌاجاااات

.ٌشترٌها الزبابن

اسااتخدام الطاارق المتخصصااة فااً الوصااول إلااى أسااباب المشااكلة •

.ومعالجتها  ولٌس فمط معالجة  ثار أو نتابج المشكلة

استخدام البٌانات  واادوات اإلحصاابٌة  للساٌطرة علاى االنحاراؾ •

.فً العملٌات التصنٌعٌة ومنع تكرار حدوثها

ممٌزات تطبٌك الكاٌزن

عناادما ٌمااوم العاااملون بؤنفسااهم وبتوجٌااه ماان اإلدارة بتمنااٌن لواعااد 

للتشااؽٌل ووضااع أسااس للتطااوٌر المسااتمر  فااإنهم ٌتبنونهااا بكاماال 

إرادتهم على العكس مما لو كانت صادرة إلٌهم من أعلى   حٌث من 

المإكااد أن ٌلتاازم العاااملون بتلاان المواعااد التشااؽٌلٌة التااً سااا موا 

بؤنفسااهم فااً إٌجاد ااا باإلضااافة إلااى تفهمهاام التااام لبنود ااا   ممااا 

.ٌمكنهم من تطوٌر ا فٌما بعد إذا وجدوا ضرورة لذلن

نتابج تطبٌك الكاٌزن

.تملٌل فً زمن التشؽٌل•

.زٌادة فً الكفالة•

.توفٌر فً التكلفة•

.تملٌل لألخطال•

.تملٌل فً المساحة المستخدمة•

.تحسن ملموس فً معنوٌات العاملٌن•

.تمكٌن الموارد البشرٌة•

.اكتشاؾ لدرات وإمكانٌات جدٌدة•

ٌساعد فً خلك بٌبة لٌادٌة متفاعلة مع النتابج وترؼاب فاً صانع •

.التؽٌٌر مهما كلؾ اامر من جهد

خّططنفّذ

حّسنقيّن

التحسين 
المستمر

اشنٌبةسالم مفتاح . أ

ماجستٌر  ندسة لوى مٌكانٌكٌة

إدارة تشؽٌل مصنع االختزال المباشر
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تجربة الشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب

تعتمد على استراتٌجٌة التحسٌن  (TPM)إن الصٌانة اإلنتاجٌة الشاملة

بمكان وبٌبة العمل لرفع الكفالة اإلنتاجٌة وتتضّمن ( الكاٌزن)المستمر 

كاّل مساتوٌات الشاركة المساتفٌدة   و ناان مان ٌصافها بؤنهاا علام طااب 

عنااد بااداٌتها حٌااث ( بالصااٌانة اإلنتاجٌااة) اامٌرٌكٌااونالمعاادات عرفهااا 

وأضااؾ إلٌهاا . كانت تركز على أ م المعدات من الناحٌاة الربحٌاة فماط

.  بعد أن شملت كل من له عاللة بالعملٌة اإلنتاجٌة( الشاملة)الٌابانٌون 

لامت اإلدارة العلٌا بالشركة بإصدار لارار تشاكٌل لجناة اإلشاراؾ علاى 

تنفٌااذ برنااامج الصااٌانة اإلنتاجٌااة الشاااملة فااً الشااركة اللٌبٌااة للحدٌااد 

م واللجنة باشرت أعمالها بداٌة بتوضٌع مفهاوم  2006والصلب سنة 

البرنامج لكافة المستوٌات اإلدارٌة والعاملٌن بالشركة وعمدت الندوات 

واالجتماعااات العلمٌااة والتاادرٌب ووضااعت المخططااات التنظٌمٌااة لسااٌر 

وتااادفك أعماااال وعملٌاااات البرناااامج ووضاااعت اا اااداؾ والتوصاااٌات 

والممترحات التً من شؤنها المسا مة فاً إنجاحاه   وفاً زمان لصاٌر 

نساابٌا خطاات اللجنااة خطااوات جٌاادة فااً مهامهااا المتمثلااة فااً تؤسااٌس 

وترساااٌ  ثمافاااة صاااناعٌة تاااإدي إلاااى رفاااع الكفاااالة الكلٌاااة للمصاااانع 

والخطوط اإلنتاجٌة والمعدات من خالل العمل على الحد من كافة أنوا  

الفمااد وإجاارال تحسااٌن مسااتمر ادال المعاادات وذلاان لتحمٌااك منتجااات 

.بكلفة ممبولة وجودة عالٌة ومرضٌة للزبابن

توجااد أمثلااة عدٌاادة لنجاااح نمااوذج التحسااٌن داخاال مصااانع الشااركة  

اللٌبٌااة للحدٌااد والصاالب منااذ انطااالق برنامجهااا فااً تطبٌااك الصااٌانة 

2اإلنتاجٌة الشاملة ومن أمثلة ذلن التحسٌن على  لة الصب 

2نموذج تحسٌن بالة الصب 

.

ودة
واجل

رة 
إلدا

ا

إستراتٌجٌة التحسٌن المرّكز فً مصانع االختزال المباشر

الجدول التالً  و الجزل المخصص لركن التحسٌن المرّكز والاذي ٌماع 

ضمن تمرٌار المتابعاة ااسابوعً فاً اإلدارة العاماة لالختازال المباشار 

ومناولة الخامات لمرحلة من مراحل تطبٌك الصٌانة اإلنتاجٌة الشاملة

: الخاتمة 

وتمااوم علااى . الكاااٌزن عملٌااة مسااتمرة ال تنتهااً  ولااٌس لهااا حاادود

فرضااٌة أن العاااملٌن المٌاادانٌٌن ٌعرفااون بشااكل جٌااد ماااذا ٌجااب أن 

وتماااااوم اإلدارة بتفاااااوٌض العااااااملٌن للمٌاااااام بالتحساااااٌنات . ٌفعلاااااوا

المسااتمرة علااى المهااام الٌومٌااة الموكلااة إلااٌهم  وبااذلن ٌكااون لاادى 

العاملٌن نو  من الحرٌاة لتحساٌن أعماالهم باإرادتهم  وبادون تادخل 

وال معناً لادى الٌاباانٌٌن لمصاطلع كااٌزن إذا لام . من جاناب اإلدارة

ٌمترن بحرٌة العاملٌن فً التؽٌٌر والتطوٌر  وفك ما ٌرونه مناسابا  

 .وبما ٌخدم مصلحة العمل

:المراجع

الادكتور (. طرٌماة الكااٌزن)خطوة واحدة صؽٌرة لد تؽٌر مجرى حٌاتان •

.مورٌرروبرت 

تماااارٌر عمااال لجناااة اإلشاااراؾ علاااى تنفٌاااذ برناااامج الصاااٌانة اإلنتاجٌاااة •

.الشاملة فً الشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب

.(www.kaizen.com)المولع •



وتعمل  ذه المنظومات من خاالل ربطهاا بحجارات المرالباة أو مراكاز 

الحماٌة بموجب إشارات ضوبٌة أو ذبذبات السلكٌة معٌناة ٌاتم بفعلهاا 

معرفااة وتحدٌااد مولااع االختااراق اي ماان  ااذه ااطااواق علااى الطبٌعااة 

فً ذلن اعتبارات كافاة العوامال الطبٌعٌاة كاالطمس أو الطٌاور  ماخوذا  

.والحٌوانات

:منظومة الدابرة المربٌة المؽلمة . ب 

تتكاااون  اااذه الااادابرة مااان عدساااات و الت التصاااوٌر المرباااً الثابتاااة 

والمتحركااة والشاشااات المربٌااة وأجهاازة الااتحكم للسااٌطرة بواسااطتها 

على عدسات التصوٌر لصد مسع المنطماة مان داخال مراكاز المرالباة 

بحجرات مرالبة الطوارئ والبوابات الربٌسٌة والصناعٌة وأٌة موالاع 

أخارى داخاال جهااة العماال ٌاراد إخضاااعها لعملٌااة المرالبااة المإلتااة أو 

المساااتمرة طبماااا ا مٌاااة معٌناااة أو الحتوابهاااا علاااى ماااواد ومخااااطر 

وٌتم توزٌاع وحادات  اذه المنظماة .للسالمة ولكونها أماكن محظورة 

وفما لمخطط  ندسً خااص ودراساة أمنٌاة معٌناة بماا ٌضامن تحمٌاك 

الؽاارض الربٌسااً إلدخالهااا بااؤي ماان المرافااك الصااناعٌة واا ااداؾ 

.الحٌوٌة الهامة التصادٌا وسٌاسٌا 

:الخرابط الضوبٌة وأجهزة اإلنذار الضوبً . ج

باستخدام  ذه الوسابل ٌتم تحدٌد جهاة ومكاان ومصادر اإلناذار بحجارات 

ومراكز المرالبة   وذلان بواساطة أجهازة ووساابل اإلناذار المشاار إلٌهاا 

ساااالفا   ومااان ثااام ٌساااهل تحدٌاااد مجموعاااات  الت ( 1)فاااً البناااد رلااام 

التصااوٌر المربااً التااً تااتحكم فااً مرالبااة منطمااة معٌنااة ضاامن اإلنااذار 

المبكر حٌث ٌمكن التعرؾ على مسبب أو فاعل االختراق الذي تسبب فً 

إرسااال إشااارات اإلنااذار المعٌنااة   وبواسااطة تعاادٌل أجهاازة الااتحكم ٌااتم 

تعدٌل عدسات  الت التصوٌر الكترونٌاا لتوضاٌع شاكل أو صاورة الفاعال 

وبالتااالً ٌتااولى مرالااب  ااذه ااجهاازة عملٌااة االتصااال باادورٌات الحماٌااة 

لرجااال ااماان الصااناعً وإرشاااد م إلااى مكااان أو المولااع المعنااً باااامر 

بالتحدٌد فً ألل ما ٌمكن من الولت والجهد   كما ٌمكن فً نفاس الولات 

استخدام  ذه الخرابط والشاشات المربٌة لمتابعة ومرالبة تحركات رجال 

دورٌاااات الحماٌاااة لألمااان الصاااناعً للتؤكاااد مااان وصاااولهم إلاااى المولاااع 

واا داؾ المحددة على  ذه الخرابط وما ٌناظر ا على الطبٌعاة وخاصاة 

.فً حاالت الطوارئ 

:أجهزة االتصال الالسلكً والدوابر الهاتفٌة المؽلمة . د

ٌتم بواسطة  ذه ااجهزة االتصال برجال الحماٌة لألمان الصاناعً أٌنماا 

كاااانوا فاااً نطااااق دابااارة منظوماااة االتصاااال الالسااالكً المعٌناااة لؽااارض 

االستجابة إلى جهة اإلنذار لصد التؤكد من الشًل أو الجسام الاذي سابب 

فً إحداث االختراق لطوق الحماٌة أو مجاال أجهازة اإلناذار المبكار حتاى 

ٌمكن اتخاذ ما ٌلزم من إجرال مناسب حٌاال المولاؾ   وذلان إلاى جاناب 

أ مٌااة تااوفٌر االتصااال الجٌااد والساارٌع لألشااخاص الااذٌن تمتضااً طبٌعااة 

.أعمالهم سرعة التحرن واالستجابة
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وشائن الوقاية الضٍاعية احلديثة
:ممدمة

اساتخدام التمنٌاة العصارٌة الحدٌثاة التاً توصال إلٌهاا مان مبادأ 

خبرال الولاٌة الصاناعٌة فاً علاوم البٌباة   حٌاث ٌعمال  اإالل 

الخبرال دابما باستمرار على تطوٌر  ذه العلوم وماا ٌتعلاك بهاا 

من شإون إدارٌة وفنٌة وتطبٌمات عملٌاة بماا ٌتمشاى والتعمٌاد 

.الصناعً المتطور ٌوما بعد أخر 

علٌه ٌتوجب علٌنا إدخال منظومات الحماٌة والولاٌة الصناعٌة 

الحدٌثااااة بجمٌااااع المصااااانع والمرافااااك والمنشااااآت الصااااناعٌة 

مساااتمبال    عااااالوة علاااى اختٌااااار المعااااٌٌر المٌاسااااٌة الدولٌااااة 

المناسابة والمالبماة بماا ٌتفااك وطبٌعاة البٌباة اللٌبٌاة ومسااتوى 

الوعً الصناعً والتطور االجتماعً فاً بالدناا طبماا  لدراساات 

.علمٌة مناسبة فً  ذا المضمار 

وعلاااى سااابٌل التوعٌاااة والتعرٌاااؾ بوساااابل الولاٌاااة الصاااناعٌة 

:الحدٌثة نشٌر إلى اامثلة التالٌة 

.أجهزة التفتٌش والتسجٌل االلكترونً. 1

وتستخدم  ذه الوسابل مان لبال رجاال اامان الصاناعً لؽارض 

السٌطرة على حركة دخول وخروج اافراد والمركباات والماواد 

بالبوابااات الربٌسااٌة والصااناعٌة وااماااكن الخاصااة   وٌااتم ذلاان 

بواساااطة اساااتعمال ااشاااعة الحمااارال والمسااااحٌك الكٌماوٌاااة 

الخاصااة واالااوان الفساافورٌة وشااارات التعرٌااؾ والتصااارٌع 

المشبعة مؽناطٌساٌا بؤرلاام خاصاة ورماوز سارٌة معٌناة والتاً 

ٌساااهل باساااتخدامها التعااارؾ علاااى  وٌاااة اافاااراد والمركباااات 

والمااواد المساارح لهااا بالاادخول والخااروج ماان وإلااى المناااطك 

اإلدارٌاااة والصاااناعٌة والمحظاااورة بجهاااة العمااال وحصااار  اااذه 

البنود والتعرؾ على أٌة معلومات مطلوبة بشاؤنها فاً ااحاوال 

العادٌة العامة والطاربة وفً ظروؾ الحارب والسالم   وخاصاة 

وإن بعااااض منشااااؤتنا الصااااناعٌة تحتضاااان مبااااات ااشااااخاص 

وبعضاها ٌخاتص أالؾ ااشاخاص ماان المنتجاٌن ومان مسااتخدم 

الشاااركات االستشاااارٌة والمتعهااادة والااازوار و الؾ البناااود مااان 

.المعدات ولطع ومستلزمات العمل المختلفة 

:منظومة اإلنذار المبكر اؼراض الحماٌة   .2

:وتتكون  ذه المنظومة من الوسابل التالٌة 

:السٌاج الربٌسً أو الطوق االلكترونً . أ

 نااان عاادة أنااوا  للمنظومااات االلكترونٌااة منهااا مااا ٌعماال بفعاال 

التااااؤثر باااااال تزازات الصااااوتٌة أو الحركٌااااة أو وزن ااشااااٌال 

وااجسام التً لد تخترق  ذا الطوق أو الحاجز الخااص ومنهاا 

ما ٌعمل بكٌفٌة مشابهة لتحمٌك نفس الؽرض كمنظومات طاوق 

ااشاااااااااعة تحااااااااات الحمااااااااارال والموجاااااااااات السااااااااانتٌمترٌة 

.والكهرومؽناطٌسٌة والذبذبات الالسلكٌة 
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جمعة دمحم سالمة. م

إدارة الولاٌة الصناعٌة



:النظم اإلدارٌة للولاٌة الصناعٌة .4

إن النظم اإلدارٌاة اجهازة الولاٌاة الصاناعٌة تتفااوت وتتناو  مان مصانع 

إلى  خر أو من شاركة إلاى أخارى طبماا لطبٌعاة نشااطات العمال المرتبطاة 

اٌااة والسااالمة العامااة بااؤي منهااا   إال أنااه ٌمكاان مالحبهااا وشاادة مخاااطر 

المول بصفة مختصارة بؤنهاا تتمثال فاً الكاوادر اإلدارٌاة الجٌادة واللاوابع 

والتعلٌمااااات الهادفااااة والمواعااااد والاااانظم الواضااااحة والنماااااذج اإلدارٌااااة 

المبسااطة والمنساامة   وذلاان لاادواعً النااواحً اامنٌااة والسااالمة العامااة 

وأ اام  ااذه النماااذج لساابٌل المثااال  ااً تصااارٌع العماال وأذونااات ممارسااة 

( بتصااارٌع أذونااات العماال)نشاااطات العماال المختلفااة والمعروفااة صااناعٌا 

والتااً ٌشااترط تطبٌمهااا وااللتاازام التااام بتمٌااداتها وأحكامهااا بااؤي مرفااك 

صاااناعً مهماااا كانااات طبٌعاااة نشااااط العمااال المرتبطاااة باااه   وذلااان طبماااا 

الشاااتراطات لواعاااد ونظااام الولاٌاااة الصاااناعٌة وضااامانا لتاااوفٌر الظاااروؾ 

اامنٌاااة لمحاااٌط العمااال وعناصااار اإلنتااااج وتحدٌااادا للمساااإولٌة اإلدارٌاااة 

ومن المعلوم    والفنٌة بٌن الجهة المشرفة على العمل والجهة المنفذة له

بؤن النظم اإلدارٌاة البساٌطة والسالٌمة والجٌادة تعتبار أداة فعالاة مان باٌن 

أنظمة توصٌل المعلوماات باٌن عناصار وحادات المنظماة الواحادة فاً ألال 

ولت من الزمن والجهد المبذول بما ٌإمن المحافظة على ساالمة الطالاات 

البشاارٌة والعناصاار المادٌااة لوحاادات العماال المختلفااة داخاال  ااذه المنظمااة 

حتى إن بعض الشركات الصناعٌة المتمدماة فاً العاالم تماوم علاى برمجاة 

كال ماا ٌمكان برمجتاه مان  اذه اانظماة اإلدارٌاة باساتخدام العمال اآللاً   

وذلاان حتااى تااتمكن ماان اختصااار عاماال الاازمن والجهااد المبااذول لتؽطٌااة 

ااحوال والموالؾ التً تتطلب سرعة اإلجرال واتخاذ المارار فاً ااحاوال 

.العادٌة والطاربة 

:منظومة اإلنذار المبكر لمكافحة الحرابك .5

تعمل  ذه المنظوماة بكٌفٌاة مشاابهة لمنظوماة اإلناذار المبكار للحماٌاة إال 

أنها فً  ذه الحالة تعمال أجهازة اإلناذار بفعال تؤثر اا باللهاب أو الحارارة 

أو الااادخان أو الؽاااازات وبالتاااالً تاااتحكم  اااذه ااجهااازة بوساااابل مختلفاااة 

أوتوماتٌكٌا أو الكترونٌاا فاً تسالٌط ولاذؾ ماواد إخمااد الحراباك كمركاب 

ثاانً )السابل الرؼاوي أو المساحوق الجااؾ أو رذاذ الماال أو ؼااز الفحام 

  بمجارد تؤثر اا المباشار بؤحاد العوامال  الهاالونأو ؼااز ( أكسٌد الكرباون

.السالفة الذكر 

وٌتم توزٌاع  اذه ااجهازة طبماا لمواصافات ومعااٌٌر لٌاساٌة عالٌاة متفاك 

علٌها ضمن اشتراطات مكافحة الحرابك والسالمة العامة عند اساتخدامها 

بوحدات التشؽٌل والتصنٌع والمرافك العامة واإلنشالات المدنٌة المختلفة 

التابعاااة لهاااذه الوحااادات وتتصااال  اااذه ااجهااازة بوساااابل تمنٌاااة مشاااابهة 

لمنظومااات اإلنااذار المبكاار اؼااراض الحماٌااة بمراكااز وحجاارات المرالبااة 

لمحااٌط مكافحاااة الحرابااك وحجااارات مرالبااة الطاااوارئ والتااً تمثااال مااان 

الناحٌة العلمٌاة مراكاز مرالباة وساٌطرة أشابه بؽرفاة العملٌاات العساكرٌة 

حٌث ٌتم فٌها الساٌطرة الثابتاة لمعالجاة ومكافحاة كافاة الحاوادث وحااالت 

. الطوارئ طبما لخطة الطوارئ العامة اي مرفك صناعً 
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مثااال عناصااار أجهااازة الولاٌاااة الصاااناعٌة والعناصااار المٌادٌاااة 

والفنٌة المتخصصة فً ااحوال العادٌة والطاربة خاصاة إذا ماا 

أخذ فً االعتبار عامل الزمن وفاعلٌته فً معالجاة ااماور ذات 

.الخطورة المعنٌة أو اسباب عاجلة أو طاربة 

:ارة الحماٌة نإ.  ـ 

إن إناااارة الحماٌاااة بمواصااافاتها الفنٌاااة الخاصاااة تمثااال إحااادى 

الوسابل اامنٌة والولابٌة للمصانع والمنشآت الصاناعٌة فمنهاا 

ما ٌرتبط بمنظومات اإلنذار المبكر لصد إر ااب المتساللٌن عناد 

محاولة اخترالهم لطاوق أو مجاال الحماٌاة فاً العٌناات المشاار 

إلٌهاا ساالفا   ومنهااا ماا  او مسااتخدم لىناارة طبماا الشااتراطات 

الحماٌة والساالمة العاماة بموالاع ومراكاز خاصاة وعلاى سابٌل 

المثااال ال الحصاار بوابااات الاادخول لوحاادات التشااؽٌل والتصاانٌع 

وخزانات وساحات المنتوج ومرافك الشحن والتفرٌاػ باالموانا 

النفطٌااة والمرافااك العامااة ومناااطك التخاازٌن ومراكااز أجهااازة 

ومراكااز أجهاازة االتصااال ومرالبااة الطااوارئ ومحطااات تولٌااد 

الطالة ومحطات تحلٌة المٌاه ومراكاز مضاخات دخاول وخاروج 

مٌاه البحر إلى  ذه الوحدات وإلى ؼٌر ذلن مان أمااكن وموالاع 

عمل تختلؾ باختالؾ طبٌعة نشاطات التشؽٌل والتصنع المابماة 

بجهاااة العمااال وذلااان إلاااى جاناااب المنشاااآت المدنٌاااة والمرافاااك 

الحٌوٌة ذات أ مٌة التصادٌة وسٌاسٌة معٌنة ومستوى مخاطر 

.السالمة والنواحً اامنٌة بهذا المصنع أو تلن المنشؤة 

:منظومات ألفال ومفاتٌع الحماٌة .3

تمتااااز  اااذه المنظوماااات عااان ؼٌر اااا مااان االفاااال والمفااااتٌع 

التجارٌة العاماة بتمنٌاة عملٌاة خاصاة حٌاث أناه باساتخدام مثال 

 ذه المنظومات ٌمكن إخضا  عادة منظوماات ٌشاتمل كال منهاا 

على مبات االفاال المختلفاة تحات فاعلٌاة مفتااح مركازي واحاد 

وماان  ااذه المنظومااات الربٌسااٌة ٌمكاان خلااك منظومااات فرعٌااة 

متفاوتة فً نطاق الفاعلٌة لكل مفتاح منها طبما لادرجات السالم 

التنااازلً للشااكل الهرمااً أي ماان الممااة إلااى الماعاادة   بحٌااث 

ٌاتحّكم فاً كال منظوماة منهااا مفتااح فرعاً خااص بهاا   وذلاان 

تمشٌا والتمسٌم اإلداري للمصنع الواحاد أو مجموعاة المصاانع 

أو الشااااركة الواحاااادة والفاااارو  واإلدارات التابعااااة بمااااا ٌتفااااك 

والصالحٌات اإلدارٌة وطبٌعة نشاط العمال المرتبطاة باؤي منهاا 

وخاصااااة ماااان حٌااااث الخطااااورة الساااارٌة أو النااااواحً المادٌااااة 

وااللتصااادٌة    ااذا عااالوة علااى فاعلٌااة  ااذه المنظومااات فااً 

حاااالت الطااوارئ لفااتع أي لفاال ٌنضااوي تحاات  ااذه المنظومااات 

بفعل المفتاح المركزي الربٌسً المساتخدم للمصانع أو المجماع 

.أو الشركة وفروعها 

كمااا تمتاااز مثاال  ااذه المنظوماااات ببساااطة التعاماال معهااا فاااً 

التشاؽٌل عملٌات التركٌب والصٌانة والتوزٌع والبرمجة وإعادة 

للعملٌااات المٌكانٌكٌااة اي ماان ألفالهااا وساارعة االسااتبدال إلااى 

ؼٌااار ذلااان مااان أماااور فنٌاااة تمتضاااٌها متطلباااات االساااتخدامات 

.الواسعة لمثل  ذه المنظومات 

ئة
البي

ة و
الو

لص
ا



30

 انطىب احلراري  
Refractory Bricks
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املٍتحــات الثاٌوية

:المعّدل النوعً لتسالط المنتج  

(.طن صلب سابل/ كجم )  1.0طوب الماؼنٌسٌا   

(.طن صلب سابل/ كجم )  1.1طوب االلومنٌا     

:االستخدامات 

طحنااه السااتخدامه كمااادة حرارٌااة فااً تاارمٌم أفااران وحلاال  •

.مصانع الحدٌد والصلب والمعالجة الحرارٌة

.إمكانٌة استخدام بماٌا الطوب الحراري فً أفران المخابز •

.رصؾ أرضٌات الساحات والحدابك والمنتز ات •

كتاال ماان بااوالً الطااوب الحااراري المسااتهلن : وصااؾ المنااتج 

بؤفران وحلل وموزعات الصاب بمصانعً الصالب   معظام  اذه 

.االلومنٌااانوا  من طوب الماؼنٌسٌا وطوب 

:رلم المادة   

           (CAS no.1309-48-4 , CAS no. 1344-28-1)

الخواص الفٌزٌابٌة والمّكونات الكٌمٌابٌة الربٌسٌة للطوب الحراري 



وعروع اشتثىاري  وعرتك لمٍقن البرري ... قريبًا 
برتكيا وتوٌضاشطٍبوه وَ وضراتة  إىل  

مصراتة

اسطنبول

تونس
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