
  
  
 

١  

  المباني المعدنية
  سابقة التجهيز

  
  
  

  
  
  
  

إن عملية بناء المباني والمنشآت تعتبر من أقدم األنشطة التى مارسها األنسان منذ             
وجوده في الكون ولقد تقدمت تكنولوجيا البناء بدءاً من استخدام األدوات البدائيـة             

المنا هذا  في البناء حتي أن وصلت إلي مفهوم المباني العصرية الذى نعيشه في ع            
وما يتمتع به من منظر جمالي ونوعية تحمل عالية وسرعة في األنـشاء وتكلفـة               

  .منخفضة وابتكار ملحوظ
  

ولقد تطورت الحياة في الجماهيرية الليبية وتحضرت بـسرعة كبيـرة وأصـبح             
االحتياج إلي المباني سواء للسكني أو لممارسة األنشطة األقتصادية في نمو مستمر     

ي التقليدية ال تفي بتلبية هذا النمو سواءاً لطـول مـدة انـشاؤها              واصبحت المبان 
وارتفاع تكلفتها وعدم مالءمتها لألغراض التي استحدثت في النشاط األقتـصادي           
  .للمجتمع واصبح البديل لهذه األوضاع الجديدة هو المباني المعدنية سابقة التجهيز

  
صميم تلك المباني يتم بالكامل في      إن مفهوم المباني المعدنية سابقة التجهيز هو أن ت        

المصانع ثم يأتي بمكوناتها إلي موقع التركيب مفككة ويـتم تجميعهـا وتركيبهـا              
% ٤٠ إلي   ٣٠ورفعها بواسطة األوناش الهيدروليكية وذلك في زمن ال يتعدى من           

من زمن المباني التقليدية وبجودة عالية تتحمل جميع تأثيرات العوامل المحيطة من            
ئية وجوية ومناخية وطبيعية واصبح من الطبيعي وجود تلـك المبـاني            ظروف بي 

 طوابق وأصبح األتجاه إلي هذه النوعية وخاصة بعد         ٦ إلي   ٤حتي ارتفاعات من    
  .تحرك أحزمة الزالزل إلي حوض البحر المتوسط
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 هي عبارة عن  لمباني سابقة التجهيز    فا
قطاعات معدنية من الـصلب تركـب       

دنية أخرى تشكل  قطاعات مع معاً مع
علي البارد وأخـرى تـشكل علـي        
الساخن ويتم تغطيتها مـن الخـارج       
بألواح تصنع من الصلب المجلفـن أو       
ألواح من سبيكة الزنـك واأللمنيـوم       
بمواصفات قياسية وهذه األلـواح قـد       
تتخذ أشكاالً معينة فتارة نراها عبارة       
عن طبقة واحدة من المعـدن وتـارة        

مع طبقة  حدة  نراها عبارة عن طبقة وا    
الحراري أو طبقتـان مـن      عزل  ال من

 طبقـة مـن     ااأللواح المعدنية بينتهم  
 الحراري الذي قد يكون مـن   العازل

الفيبر جالس أو من البولي يورثـان       
وفي هذه الحالة تسمي بالـساندوتش      
بانل وهي تستخدم في تغطية حـوائط       

 المعدني كـذلك يمكـن    وأسقف المنشأ
 فـي تغطيـة     االستعانة بقوالب الطوب  
   .جدران وحوائط المبني 

  
واألساس في تصميم هذه المنشآت هـو       
أعطاء هذه الوحدات المعدنيـة شـكل       
متكامل كوحدة واحـدة محكمـة ضـد        
العوامل الجوية الخارجية المختلفة وفي     

ذو نظـام تهويـة داخلـي       نفس الوقت   
يسمح لها باالحتفاظ بدرجة الحـرارة      
بداخلها من سـخونة أو بـرودة دون        
تأثر من الوسط الخارجي وفي نفـس       
ــعر   ــالي وس ــت ذو وزن مث الوق

اقتصادي وفوق هذا وذاك يكون المنشأ مصمم بحيث يناسب احتيـاج المـستخدم             
  .بالضبط ليس بأقل أو بأكثر من احتياجه الفعلي
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وهذه المباني المعدنية ممكن إضافة لها بعض       
فـيمكن   اإلمكانيات تبعاً الختيارات العميـل    

) الميـزانين (ار علوية من الداخل     إضافة أدو 
أو إلحاق المظالت علي جانبيها من الخارج       

علي واجهاتها  أو تركيب الواجهات الدعائية     
 الداخليـة لتقـسيمها مـن       عأو عمل القواطي  

     .الداخل
  

 وال ننسي هنا أن الميزة الرئيـسية للمبـاني    
المعدنية سـابقة التجهيـز عنـد مقارنتهـا         

 هو اقتـصادية تكاليفهـا      بمثيالتها التقليدية 
ورخصها وسرعة إنجازها حيـث أن تلـك        
المباني يمكن تجهيزها في حـوالي نـصف        

  .الوقت التي تنشأ فيه مثيالتها التقليدية
  

وأكثر تلك المباني رخصاً في التكلفة هـي        
تلك المباني التي تتكون مـن دور أرضـي         

في الوسط بخالف سطح المبنـي       ودورين  
الشكل المسطح األفقي أو    الذي يمكن أن يتخذ     

المسطح ذو الميول الجانبيـة أمـا بالنـسبة         
لألدوار الوسطي فيتم بناءها بنظام المصاطب      

وأكثـر تلـك المبـاني      ) الميزانين(الداخلية  
رخصاً تلك التي تتكـون مـن دور واحـد          
وتكون أقلهم في زمن اإلنشاء ويمكن بناؤها       

سـواء   في أي مكان من الناحية الجغرافية       
ذلك علي مناطق التالل أو في منـاطق        كان  

المناطق الغزيـرة   السهول المنخفضة أو في     
األمطار أو ذو المناخ الحار جداً أو البـارد         

  .جداً
  

عندئذ يمكن القول بأن تلك المباني المعدنية       
 ١٠سابقة التجهيز ذو تكلفة أقل بنسبة من        

 % ٣٥وزمن تنفيذ أقل بنسبة      % ٢٠إلي  
  .عن المباني التقليدية
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  :وهناك ثمان مكونات أساسية للمباني سابقة التجهيز الهندسي وهي 
  

 الهيكل المعدني الرئيسي .١
 مدادات – مدادات األجناب –مدادات األسقف (الهيكل المعدني المساعد  .٢

 )تالقي األسقف واألجناب
 ألواح التغطية المعدنية وطبقات العزل الحراري .٣
 الطوبنية من بالحوائط األسمنتية والحوائط الم .٤
 األرضيات .٥
 الدهانات والتشطيب .٦
 األسقف المعلقة .٧
  مكملةمكونات أخري فرعية .٨

  
  الهيكل المعدني الرئيسي: أوالً 

  
ويقصد به األجزاء المصنوعة مـن الـصلب        

 للمبني بما  القوي والتي تشكل الهيكل الرئيسي    
فيه األعمـدة المـسلوبة وكـذلك العـوارض         

عوارض أو ال  الرئيسية المسلوبة وهذه األعمدة   
يتم تصميمها وتجهيزها من خالل أحدث فنون       
تكنولوجيا البناء المعدني الحديث وهي تمثـل       

أوالً ثم    الهيكل الرئيسي للمبني الذي يتم نصبه
له بالهيكل المساعد من شدادات ومدادات      إستكما

ثم كسوته بالجدران سواء كانت ألواح معدنيـة        
عادية أو معزولة حرارياً أو كانـت حـوائط         
أسمنتية أو مبنية من الطوب ويتم ربط أجـزاء         

  .الهيكل الرئيسي بمسامير عالية األجهاد
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  الهيكل المعدني المساعد: ثانياً 
  

طولية والعرضية  وهو عبارة عن المدادات ال    
 المـدادات   علي األسقف واألجناب  وكذلك

عند ألتقاء الحوائط الجانبية باألسقف وهـي       
عبارة عن أجزاء معدنية شكلة علي البـارد        

وغير مستخدم أى لحامات في تـشكيلها بـل         
عبارة عن شرائح من الصلب المثنـى علـي         

 بالنـسبة للمـدادات الطوليـة       Zشكل حرف   
 بالنـسبة   Cف  والعرضية وعلي شـكل حـر     

  .لمدادات تقابل األسقف مع الحوائط
والهيكل المساعد ما هو إال بمثابة دعائم يـت         

  .تثبيت ألواح األسقف والحوائط
  

  ألواح التغطية المعدنية وطبقات العزل الحراري : ثالتاً
  

 إن ألواح التغطية سواء كانت المكونة من طبقة
 في تغطية  أو مضلعة تستخدممسطحة  واحدة 

األسقف والجدران وهذه األلواح يتم تـصنيعها       
المعدن الملفوفـة ويـتم     ) بكرات(من روالت   

تشكيل تضليعها حـسب القـوى الميكانيكيـة        
 ٠,٥الواقعة عليها وأقل سمك لهذه األلواح هو        

مليمتر وهـي تـصنع مـن سـبيكة الزنـك           
واأللومنيوم أو من الصلب المجلفـن المقـاوم        

ة مـن دهـان     للصدأ وتعطي هذه األلواح طبق    
 الشديد المقاومة للخـدوش   البوليستر الحرارى

والعوامل الجوية القاسية ويمكن أعطاؤه طبقـة       
أخرى من الدهان في مكان التركيب بعد إنتهاؤه        

   .وهذه الدهانات تبعأ لرغبة العميل
  

وهذه المباني والمنشآت يمكن عمل عزل حرارى لها عن طريـق           
صبها وكذلك بغستخدام الـصوف     عزل القواعد الخرسانية لها عند      

الحرارى والعوازل المصنوعة من المواد البتروكيماويـة وكـذلك         
بإستخدام ورق األلومنيوم المفضض بين دعامات األسقف والحوائط        

  .وبين األلواح المعدنية المثبتة عليها لتغطية األسقف والحوائط
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كذلك يمكن عمل عزل للحـوائط المنزلقـة        

  ب والشبابيك بإسـتخدام الموجودة في األبوا
األلواح المزدوجة الطبقات والمعزولة مـن      
الداخل أو بإسـتخدام الحـوائط األسـمنتية        

الجاهزة التي يتم إعطاؤها طبقة دهان بيـضاء        
بعد التركيب تعطيها مظهـر مـن الروعـة         

  .واألناقة
  

وهناك نوع آخر من األلواح العازلـة والتـي         
 فـي   تسمي بالساندوتش بانل والتي تـستخدم 

األماكن التي تتسم بالتغير الكبير في درجـات        
  .الحرارة علي مدار اليوم

  
كما يمكن وضع طبقات من المواد العازلـة        
 حراريأ خلـف األسـقف المعلقـة مباشـرة        

المستخدمة في ديكور المكان كمـا يفـضل        
 سـم   ٦٠بأرتفاع حوالي   ) سور(وضع سياج   

من الطوب حول المبني من الخارج ليعطـي        
  .مبني من الخارجحماية لل

  
كما أن هناك بديل لأللواح المعدنية بالنسبة للحوائط وذلـك باسـتخدام الحـوائط              

  .التقليدية المبنية من الطوب
  

وهناك أحدث صيحة في تصميم المباني المعدنيـة        
 ال يستخدم هيكل  التي تتكون من طابق واحد حيث

) أعمدة وعوارض معدنية رئيسية   (معدني رئيسي   
د علي الحوائط في التحميـل اإلنـشائي        وإنما يعتم 

لسقف المبني وهنا تسمي الحوائط بالحوائط الحاملة       
وهي ذات طبيعة خاصة فهي عبارة عن ألواح من         
الصلب الجلفن ذو إرتفاعات عالية ومغطي بطبقة       
أسمنتية علي السطح ومبطن من الداخل بالصوف       
الزجاجي العالي الكثافة أو بالمواد البتروكيميائيـة       

  .لعازلةا
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  الدهانات والتشطيب:رابعاً 
  

عدنية للهياكل الرئيسية والفرعية يتم تغطيتها بطبقـة مـن الـدهان            إن األسطح الم  
 ميكرون بدون أى معالجـات حراريـة        ٣٥األوكسيد األحمر المقاوم للصدأ بسمك      

تضعف من طبيعة تحمل المعدن لألحمال الواقعة عليه ومع ذلك إذا كان هناك نوع              
 الدهانت األخرى بغرض إعطاء حماية أكبر ضد الصدا أو التآكـل فـال         معين من 

  .مانع من إعطاؤها تلك الطبقة فوق طبقة األوكسيد األحمر
  

أما بالنسبة للمكاتب والمنازل فيمكن طالء جدرانها من الداخل أو الخـارج كمـا              
  .يمكن تركيب األسقف المعلقة بها

  
  والهوايات األبواب والشبابيك:خامساً  
  

إن األبواب والشبابيك والهوايات ذات الهياكل المـصنوعة        
 الطولية  من الصلب أو األلومنيوم يتم تركيبها علي المدادات       

أو العرضية سواء باللحام أو المسامير بعد أن يـتم عمـل            
  .تقوية معدنية لفتحاتها 

  
  

  
  
  
  

  الحوائط المعلقة :سادساً
  

لمبني وذلك بغرض الديكور وإخفاء     وهي عبارة عن هيكل معدني يعلق في سقف ا        
وصالت التكييف والكهرباء الموجودة في السقف ويكثـر وجـوده فـي المبـاني              

  .الخصصة ألغراض السكني والمكاتب
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  الجدران الفاصلة:سابعاً 
  

ويمكن األستعانة بها في مباني المكاتب والمنـازل        
بغرض عمل تقـسيم داخلـي لمـساحات المبنـي          

 ألواح مـن الـساندوتش      المسطحة وهي عبارة عن   
بانل يتم تركيبها بـين أجـزاء الهيكـل الرئيـسية           
والثانوية ويمكن إزالتها في أى وقت وإعادة رسـم         

  .خريطة المبني الداخلية
  

  األرضيات:ثامناً 
  

األدوار (وهي ال تختلف عن أرضيات المباني التقليدية أما في أرضيات الميزانين            
ية يتم تثبيتها في الهياكل الرئيسية والثانوية       فهي تقام علي أرضيات معدن    ) الوسطي
  .للمبني

  


