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Quality Scheme for RMC and Its Role in the Implementation of Saudi 
Building Code for Concrete Structures 

 
Abstract 

The role of quality schemes for concrete and steel is essential to the smooth and successful 
implementation of Saudi Building Code for concrete structures. Unfortunately, no such 
schemes exist except in Riyadh where the municipality has embarked on a program to monitor 
the quality of ready mixed concrete (RMC) factories in Riyadh since 1995. The 
implementation of this scheme has resulted in substantial improvement in plant facilities and in 
the concrete quality in Riyadh. The scheme has adopted plant classification as a tool and 
incentive to encourage plant upgrade and maintenance of good quality of concrete production.  
This scheme can serve as a model for other municipalities in the Kingdom. In this paper, the 
elements of the quality scheme developed and implemented in Riyadh are highlighted. The 
impact of the classification on the performance of RMC Plants in Riyadh is given in detail. The 
role of the quality scheme in ensuring successful implementation of Saudi Building Code for 
concrete structure in the Kingdom is highlighted and emphasized.  
 

تطبيـق كـود البنـاء    فـي  نجـاح  النظمة مراقبة الجودة للخرسانة وحديد التسـليح أهميـة بالغـة لضـمان     أتكتسب 
فـي مدينـة الريـاض حيـث تقـوم       إالال توجد أنظمة جودة من  هذا النـوع  إال أنه  .السعودي للمنشاءات الخرسانية

ـ    انة الجـاهزة فـي مدينـة الريـاض منـذ      أمانة منطقة الرياض بتطبيق برنامج لمراقبة جودة إنتـاج مصـانع الخرس
 ولقد نتج عن تطبيق هذا البرنامج تحسن كبير فـي تجهيـزات المصـانع وجـودة الخرسـانة المنتجـة      . م ١٩٩٥عام 

قد اعتمد هـذا البرنـامج علـى نظـام تصـنيف المصـانع كـأداة وحـافز          و. تطلبات الكودتحقيق ممما يمكنها من 
يمكـن أن يكـون هـذا البرنـامج      و. علـى جـودة الخرسـانة المنتجـة     لتشجيع المصانع على التطور والمحافظـة 

نظـام الجـودة الـذي تـم تطـويره      ل اًمختصـر  اًتوصـيف البحثية الورقة  هذهتقدم  .نموذجاَ يطبق في بقية مدن المملكة
نظام التصـنيف علـى أداء مصـانع الخرسـانة الجـاهزة فـي        تطبيق رأث ستعرضتكما . وتطبيقه في مدينة الرياض

التركيز على دور نظـام الجـودة لضـمان نجـاح تطبيـق كـود البنـاء السـعودي للمنشـاءات           مع ،ة الرياضمدين
 .الخرسانية في المملكة

  .  ةخرسانة جاهزة، نظام جودة، كود البناء السعودي، منشاءات خرساني  :لرئيسيةا الكلمات
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  مقدمة
 تطبيق كود البناء السعودي للمنشاءات الخرسـانية في ح نجاالتكتسب أنظمة مراقبة الجودة للخرسانة أهمية بالغة لضمان 

يسـمى  الخرسـانة لالنضـغاط   على افتراض وجود حد أدنى لمقاومـة  المسلحة الخرسانية  لعناصرتصميم احيث يعتمد 
cf( المقاومة االسمية المطلوب  مستوىق اليققيام جهة مستقلة بمراقبة جودة الخرسانة المنتجة لضمان تح هذا ويتطلب .)′

مدينـة الريـاض    باستثناءال توجد أنظمة جودة من هذا النوع في المملكة  إال أنه .مصانع الخرسانة فيمن هذه المقاومة 
حيث تقوم أمانة منطقة الرياض بتطبيق برنامج لمراقبة جودة إنتاج مصانع الخرسانة الجاهزة في مدينة الرياض منذ عام 

  .م١٩٩٥
  

  ظام مراقبة الجودة على أداء مصانع الخرسانةأهمية وجود ن
بلغ عدد مصـانع  يفعلى سبيل المثال  األخيرين،انتشر استخدام الخرسانة الجاهزة في المملكة بشكل واسع خالل العقدين 

 من الخرسانة الجاهزة مليون متر مكعب ٧.٥حوالي تنتج مصنعاَ  ٣٠الخرسانة الجاهزة العاملة حالياَ في مدينة الرياض 
من الناحية النظرية فرصة للحصول علـى   لها تيحفي المملكة ي وانتشارها ع الخرسانة الجاهزةمصان توفرإن  .السنة في

الخلطة وعملية الخلـط بصـورة    نسب مكوناتنوعية جيدة من الخرسانة وبالمواصفات المطلوبة حيث يمكن التحكم في 
من الدراسات الميدانية قد دلت على  اًإال أن عدد. ة بصورة مستمرةإضافة إلى سهولة مراقبة جودة المواد المستخدم ،آلية

وجود نظـام   مما يتطلب ،]٣-١[أن جودة الخرسانة المنتجة في كثير من مصانع الخرسانة كانت تحت المستوى المقبول 
  .مراقبة خارجية لهذه المصانع لضمان جودة الخرسانة المنتجة

وتتفاوت هـذه األنظمـة وطـرق     ،لخرسانة الجاهزة في كثير من الدول المتقدمةأنظمة مراقبة الجودة في مصانع ا توجد
ففي بريطانيا، على سبيل المثال، يوجد نظام متقدم وشامل لضمان الجودة يعرف باسم نظام .  التطبيق من دولة إلى أخرى
وتقوم به جهـة   .)ISO 9001(متوافق مع متطلبات المواصفات العالمية للجودة ) QSRMC(الجودة للخرسانة الجاهزة 

وإن كانـت معظـم    ،و االنضمام إلى هذا النظام لـيس إلزاميـاً  .  ]٤[مستقلة وغير مرتبطة بأصحاب مصانع الخرسانة 
أما في الواليات المتحدة، فال يوجد نظام مراقبة  جـودة  .  المصانع منضوية حتى تكون قادرة على المنافسة مع اآلخرين

)  NRMCA(ي بريطانيا حيث تقوم الجمعية الوطنية األمريكيـة لمنتجـي الخرسـانة    الحال ف يواضح ومستقل كما ه
بإصدار شهادة مطابقة للمصانع التي تحقق اشتراطات التجهيزات األساسية التي تم إعدادها من قبل الجمعية بعد المعاينـة  

  .]٥[لمصنع للعمل في الوالية التي يوجد فيها ا له والتحقق من ذلك من قبل مهندس ممارس مرخص
الخطوط العريضة لهذه المتطلبـات  أما  .في بعض التفاصيل تختلفاوتتفق معظم أنظمة الجودة في المتطلبات العامة وإن 

    :هيف
  :التجهيزات ) أ

  . الموقع العام واالشتراطات البيئية  •
  .  ومناولتها وتخزينها نقل المواد •
  .محطة التعبئة المركزية •
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  .  الخالطة و شاحنات نقل الخرسانة •
  . احتياطات األجواء الحارة  •
  . مختبر الجودة  •
  . نظام التذاكر  •
   الجهاز الفني   ) ب
  برنامج ضبط الجودة    ) ج
   :توثيق الجودة    ) د

  .هانتائج االختبارات والتحليل اإلحصائي ل •
األسـمنت،  (وجود أجهزة تسجيل في محطة التعبئة المركزية قادرة على حفظ سجل دائم لكميات المـواد   •

  . التي تم قياسها في أي دفعة من الخرسانة المنتجة) ضافاتالماء، اإلالركام ، 
   .نه يفقد تأهيله ويصبح تسجيله في النظام الغياًإوإذا ما فشل المصنع في المحافظة على الحد األدنى من هذه المتطلبات ف

  نظام مراقبة الجودة في مدينة الرياض

أمير منطقة الرياض بتنفيذ برنامج لمراقبـة جـودة اإلنتـاج بمصـانع     بدأت أمانة مدينة الرياض بتوجيه كريم من سمو 
ضمان جودة الخرسانة الجـاهزة   بشكل أساسي إلىلبرنامج اهدف يو .م١٩٩٥ عامالخرسانة الجاهزة في مدينة الرياض 

المواصـفات  لتتوافق مع الشـروط و  هاالمنتجة في مدينة الرياض برفع مستوى أداء مصانع الخرسانة الجاهزة العاملة في
العالمية الخاصة بإنتاج الخرسانة الجاهزة مع مراعاة تأثير أجواء مدينة الرياض الحارة والجافة على جـودة الخرسـانة   

  .المصانع نفسها في تهورفع كفاء كما يهدف البرنامج إلى تفعيل برنامج ضبط الجودة والمراقبة الذاتية.  المنتجة

إضافة إلى  ،تخطيط لهذا البرنامج أن تطبيق نظام كهذا يعتبر تجربة جديدة في المملكةاالعتبار في مرحلة ال بعينخذ ُأوقد 
تعذر تطبيق األنظمة التي طورت في الدول األخرى لعدم توفر الهياكل الرئيسية التي تعتمد عليها هـذه األنظمـة عنـد    

نة الرياض  يختلف عن غيره مـن أنظمـة   لذا فان  برنامج الجودة المطبق في مدي.  التطبيق في دولة نامية مثل المملكة
خذ عينـات  أحيث يعتمد على التقويم المباشر لجودة اإلنتاج من خالل  ،الجودة المطبقة عالمياً في بعض الجوانب المهمة

: مرات فـي الشـهر، المـواد    ٣-١: الخرسانة(الخرسانة وموادها بشكل عشوائي وبصورة مكثفة من مصانع الخرسانة 
 .لتكوين صورة واضحة ودقيقة عن جودة الخرسانة المنتجة والمواد الداخلة في تصنيعها في كل مصنع) في السنة ناتمر

ضمن آليـة تجديـد اعتمـاد    األمانة للخلطات الرئيسية المنتجة في كل مصنع كما يتم اجراء خلطات تأكيدية في مختبر 
  .  جميعها السنوية للمصانع الخلطات

 ، وهوويعد هذا البرنامج رائداً.  ثناءالخرسانة الجاهزة العاملة في الرياض بدون است مصانع كلو البرنامج إلزامي على 
نجاحه في تحقيق أهدافه حافزاً للمسؤولين في تعميم النظام ليشـمل كافـة    سيكوناألول من نوعه على مستوى المملكة و

ه و األنشطة التـي يشـتمل عليهـا و    على شرح كامل عن البرنامج و أهداف] ٩-٦[ تحتوي المراجعو .  أنحاء المملكة
   .اإلستراتيجية التي اتبعت في تطبيقه
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 إعطـاء  بغيـة العاملة في مدينة الرياض مصانع الخرسانة  تصنيفة منذ البداية أن يتم يالرئيس البرنامج أهدافوكان من 
بين المصـانع   الشريفة افسةروح المن إذكاء وكذلك وكفاءته، كل مصنعمستوى عن  اًو محايداً موضوعي اًالمستخدم تقييم

ولكي تكون عملية التصنيف عادلة و ذات مصداقية فالبد مـن أن    .من خالل إبراز التميز و التعريف بالمصانع المتميزة
 رعكس التزام المصنع بجـودة الخرسـانة المنتجـة وتـوف    معايير واضحة ومحددة ت وفق علمية أسس تبنى العملية على

كما أن العملية يجب أن تلتزم بقدر كبير من الشفافية والوضوح في   ،ك لن ذضرورية لضماال التجهيزات و االحتياطات
مصـانع   تصـنيف على معايير و اشتراطات  يحتوي إعداد دليل مفصل لعملية التصنيف جل ذلك تمأومن  .جوانبها شتى

  .]١٢,١١,١٠[ وكيفية حساب كل مؤشر ،المستخدمة في التصنيف تتفاصيل المؤشراو الخرسانة الجاهزة

  :بناءاً على ثالثة مؤشرات هي مصانع الخرسانة الجاهزة في مدينة الرياض تصنيفيتم 

ومحطـات الخلـط   ومناولتهـا  وتخـزين المـواد   ، و يغطي تنظيم الموقع و حماية البيئة المحيطة: مؤشر المصنع .١
  .والشاحنات واحتياطات الجو الحار و نظام الفوترة

لبات الخاصة بالمختبر و األجهزة و الطاقم الفني و أعمال ضـبط الجـودة الذاتيـة    و يغطي المتط: مؤشر المختبر .٢
  .الخاصة بالمواد و الخرسانة المنتجة

 ٣-١و يعتمد على نتائج العينات العشوائية و الذي يتم أخذها من كل مصنع بواقع : مؤشر جودة الخرسانة المنتجة .٣
و  ٧اختبار مقاومة الضـغط عنـد   و (slump) و مقدار الهبوطعينات شهرياَ و يتم لكل عينة قياس درجة الحرارة 

  .يوماً ٢٨

للمصـانع ذات األداء الممتـاز   " فئـة أ  "   :هـي  إلى ثـالث فئـات   بناءا على هذه المؤشرات المصانع تصنيفيتم و 
ــة ب " ؛  ــد؛ " فئ ــانع ذات األداء الجي ــة ج " للمص ــول" فئ ــانع ذات األداء المقب ــان  . للمص ــوي المرجع ويحت
  :مايليعلى تفاصيل نظام تصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة في مدينة الرياض ويشمل ذلك  ]١٢,١١[

  قائمة مفصلة بالمتطلبات والتجهيزات األساسية للمصنع ومختبر الجودة •
 ) أ(شروط مصانع فئة  •
  )ب(شروط مصانع فئة  •
  )ج(شروط مصانع فئة  •
  التعامل مع المصانع التي لم تحقق متطلبات التصنيف  •
  صنيف المصانع الجديدةت •
  دورياًوتحديثها مراجعة تصنيف المصانع  •
  شهادة المصنع المثالي •
  وتحديثها مراجعة معايير التصنيف •
  طريقة حساب المؤشرات •
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  الخرسانة داء مصانعأنظام التصنيف على تأثير تطبيق 
اقبـة جـودة إنتـاج    تطبيـق برنـامج مر  ل نتيجـة حدث تطور الفت في صناعة الخرسانة الجاهزة بمدينـة الريـاض   

مـن خـالل التطـور الكبيـر فـي       مالحظـة ذلـك  و يمكن للمتـابع  .  مصانع الخرسانة الجاهزة في مدينة الرياض
المتطلبـات والتجهيـزات األساسـية فـي المصـنع       كـل تجهيزات المصانع حيث أصـبح لـدى معظـم المصـانع     

ـ و يلخص ال .والمختبر  م٢٠٠٠ إلـى  ١٩٩٥مـن  لفتـرة  خـالل ا التطـور فـي التجهيـزات األساسـية      )١(دول ج
، فعلـى سـبيل   واحتياطات الجـو الحـار والمختبـرات ونمـوذج توريـد الخرسـانة      بتخزين ومناولة الركام الخاصة 
فقـط  %  ٣٠مقابـل   م٢٠٠٠عـام  المصانع العاملة في مدينة الرياض تمتلك مبـرد مـاء فـي     كلأصبحت ج المثال

  . من المصانع عند بداية البرنامج
تصـنيف مصـانع   ثبـت  أفقـد  .  البرنامج بشـكل كبيـر   ةعاليفتعزيز في  م ١٩٩٩ التصنيف عام  لإدخاو قد ساهم 

 التـأثير الكبيـر   )١(الشـكل  يبـين   و .للبرنـامج يجـابي  اإل األثربتعجيل الفعالة للغاية في  أداةنه أالخرسانة الجاهزة 
ـ  فقـد   .الريـاض مدينة الخرسانة الجاهزة في مصانع  أداءلتصنيف على ل المصـانع ذات األداء الممتـاز    ددارتفـع ع
 ٢٠٠٦مصـنعا فـي عـام     ١١إلـى  م  ٢٠٠٠مصـانع فـي عـام     ٤زاد العدد من  حيث ،تقريباثالث مرات  "أ فئة"
مصـنعا فـي    ٢٠إلـى  م  ٢٠٠٠مصـانع فـي عـام     ٨قفز مـن  أ و فئة ب مجتمعة قد فئة مصانع  دعدأن كما  ،م

فـي   صـناعة الخرسـانة الجـاهزة   ر الكبير للتصنيف علـى  التأثييعزى و . الشكل هو واضح فيكما  م ٢٠٠٦ عام 
ـ المصـنع و المالـك    إلـى إدارة تصـنيف يقـدم   لا أنهو  العامل األول :رئيسيين عاملين إلىالرياض   مسـتقال  اتقييم

فـي  المصـانع   إدارة سـاعد  ممـا  ،العمليـات القصور في مرافـق المصـنع و   أداء المصنع و جوانب النقص و عن
قـوى السـوق حيـث    مـرتبط ب  العامـل الثـاني  و. وتطويرها تحديث مرافق المصنع إلى بالحاجةمالك المصانع  إقناع
ـ يعطي من قبل البرنامج األداء الممتازذات  مصانعالتحديد أن  ـ   ةواضـح  يةميـزة تسـويق   اه وهـذا   ،ينعلـى المنافس

. التنافسـي  وقعهـا لمحافظـة علـى م  مـن ا بدوره يدفع بقية المصانع إلى االرتقاء بالمسـتوى واألداء حتـى تـتمكن    
ـ  فـي تصـنيف   ة البرنامجسياس هنا إلى أن اإلشارةوتجدر  التصـنيف   تكـون عمليـة   أنهـو   الخرسـانة   نعامص
خـالل إعطـاء    مـن  اطـالع علـى تقيـيم المصـنع أوال بـأول       علـى الخرسانة الجاهزة  أن مصانع حيث ،شفافة

ـ  كـل جـودة اإلنتـاج فـي المصـنع و     ية عـن المصانع تقويماً فنياً محايداً على شكل تقارير شهرية و سـنو  ص ائالنق
 تفضـيلية مـنح معاملـة   كمـا أن سياسـة البرنـامج تقضـي بعـدم      .عن المصنع تداركها المسئولينالتي يجب على 

ـ  القبـول   فـي ذلك مردود وقد تجلى  .المصانع المميزة بما في ذلك ،ألحد  أغلبيـة ي بـه البرنـامج مـن    الـذي حظ
لتصـنيف  ا  ضـد دعـاوى قضـائية   أو شـكاوى  عـدم وجـود    كذلكو ،رياضالمدينة الخرسانة الجاهزة في  مصانع

  .الخرسانة الجاهزةمصانع الذي يصدره البرنامج لالسنوي 
المؤشـرات الثالثـة التـي تـم     يمكن متابعة التطور في الجوانب المختلفة لصناعة الخرسانة الجـاهزة مـن خـالل    و 

مـع  وأدائهـا  متابعـة التطـور فـي تجهيـزات المصـانع      أسلوبا علميا فعاال لتوفر ، حيث تطويرها لغرض التصنيف
ويوضـح  .  مرور الوقت وكذلك قياس تأثير الحوافز واإلجراءات  الحكومية علـى عمليـة التطـور و التحسـن هـذه     

علـى شـكل ملخـص يحتـوي علـى نتيجـة المؤشـرات         )فئة ب( نموذجا لنتائج التقييم ألحد المصانع )٢(الجدول 
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كما يحتوي على الدرجات المكتسـبة لكـل عنصـر مـن عناصـر المؤشـر ممـا         .مصنعالحصل عليها الثالثة التي 
ـ و. القوة و الضعف فـي أداء المصـنع بسـهولة    أوجهيمكن القارئ من تحديد   تطـور أداء  ٤إلـى   ٢ن األشـكال  يتب
  .سنوات باستخدام المؤشرات الثالثة ٨رصده على مدى  ي تمذال، ومصانع الخرسانة الجاهزة

حيـث   مطـردا  انمـو سـجلت   المصـنع قـد  في مؤشر  "أ فئة" التي تحقق متطلبات مصانععدد الأن  )٢(ويبين الشكل 
الـذي حصـل خـالل     التطـور ويعكـس هـذا   . م ٢٠٠٦ في٪  ٤٨.١ إلى م ١٩٩٩٪ عام  ٢١.١ زادت النسبة من

ـ إلى محطـات إنتـاج    كاملشكل ب المصانعالعديد من  حيث تحول ،السنوات القليلة الماضية لتوسـع فـي   اتـم  و .ةآلي
 اإلداري الجانـب   فـي   حديثـة ، و خلـط و نقـل   شـاحنات  شـراء  ، و فـي المصـانع   الثلج محطات إنتاجتركيب 

 إلـى  م ١٩٩٥٪ عـام   ٣ مـن   ٩٠٠٠شـهادات االيـزو    عدد المصانع الحاصـلة علـى   زيادة التحسن في نعكس ا
 ١٩٩٥خـالل الفتـرة مـن     إلنتـاج تشغيل محطـات ا  في طريقة اًحقيقي تحوالًأن هناك كما . م٢٠٠٦٪ في عام  ٣٧
ل يـدويا  شـغَّ يالريـاض  مدينـة  فـي  المصـانع  في  اإلنتاج محطات٪ من  ٧٠كان  ،م ١٩٩٥في عام ف .م٢٠٠٦إلى 
التـي   اإلنتـاج  محطـات نسـبة   حيـث قفـزت   ،م ٢٠٠٦في عام و تحول الوضع .  اًآلي ٪ ١٧ و  آلي٪ نصف ١٣و

 .٪١٥ إلـى تشـغيلها يـدويا    التـي يـتم   اإلنتاجمحطات بة نس تانخفضو  ةآلينصف  ٪٢٠٪ مع  ٦٥ إلى اآليتشغل 
ـ  المتطلبـات و المصـنع   مرافـق فـي  وغيرهـا مـن التحسـينات     التطـورات   هـذه  )٣(الجدول برز و ي  ةالتكميلي

  . م ٢٠٠٦ إلى ١٩٩٥خالل الفترة من  األخرى
خـالل الفتـرة    الجـودة مراقبـة  و مختبـر  الفـي مؤشـر    "أ فئـة "لمتطلبات المحققة عدد المصانع  )٣(يبين الشكل 

حيـث   ،ألولـى التـي تلـت تطبيـق نظـام التصـنيف      السنوات ا في تحسن سريع جداً حيث حصلم  ٢٠٠٦-١٩٩٩
. م ٢٠٠٢ العـام  ٪ فـي  ٦٤ إلـى  م ١٩٩٩ فـي العـام   ٪٢١مـن  " أ فئـة "لمتطلبات زادت نسبة المصانع المحققة 

 تكـرار اختبـارات  بتعـديل  البرنـامج  ها حـدد  للمتطلبـات التـي   المصـانع  استجابة السريع إلىالتحسن  هذاويعزى 
 المختبـر تحـديث مرافـق   و ،اختبـار الضـغط بشـكل دوري   لنتـائج   إحصائي والقيام بتحليل الذاتية،جودة المراقبة 
 إلـى  ، الشـكل  ، كمـا هـو واضـح فـي    م ٢٠٠٢بعد عـام   "فئة أ"مصانع  انخفاض نسبة و يعود. ملموسةبصورة 
كـان يكفـي تقـديم تقريـر      م ٢٠٠٢قبـل عـام   ، على سبيل المثـال ف. التاريخ منذ ذلك صرامة أكثرمتطلبات إدخال 

غطـي المتوسـط الشـهري واالنحـراف     ي اختبـار الضـغط و الـذي   باستخدام الحاسوب لنتـائج   اإلحصائيالتحليل 
مـن  كافـة المصـانع   تمكنـت  ولكـن عنـدما    .لهذا البند المخصصة التامة على الدرجة المصنع حصلكي يالمعياري 

هـذا الشـرط الجديـد    و  ،االختبـار و فاعليـة   موثوقيـة  يشمل التقـويم  بحيثالمعايير  تم تعديل  ،اء بهذا الشرطيفاإل
  .كادر فني متمكن على مصانع الخرسانة التي لديهاهو أكثر تحديا حتى 

 ، حيـث كـان التحسـن   الريـاض  مدينـة  فـي الخرسانة الجاهزة صانع م إنتاج جودةتحسن في ال )٤(الشكل  يوضحو
المحققـة لمتطلبـات   المصـانع  عـدد  زاد  فقـد  .تطبيق نظـام التصـنيف   التي تلت األولىفي السنوات القليلة  ايعسر

٪ عـام   ١٥.٨حيـث كانـت النسـبة     خـالل فتـرة قصـيرة    أضعافمن ثالثة  أكثر جودة اإلنتاجفي مؤشر  "فئة أ"
ممـا يـدل علـى أن     ،بعـد ذلـك   كما أن المصانع حافظت على هـذا األداء   .م ٢٠٠٢٪ عام  ٥٦ وبلغت ،م ١٩٩٩
 .ومستدام يحقيق نالتحس اهذ
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  إنجاح تطبيق كود البناء السعودي للمنشاءات الخرسانيةفي دور نظام الجودة 
يسـمى  الخرسـانة لالنضـغاط   على افتراض وجـود حـد أدنـى لمقاومـة     المسلحة الخرسانية  لعناصرتصميم ايعتمد 

فـي خـواص    تغيـرات نتيجـة لعوامـل تتعلـق ب   للخرسانة مقدار متغير المقاومة الفعلية  حيث أنالمقاومة االسمية، و
التغيـرات الحاصـلة فـي إجـراءات أخـذ      وكمياتهـا، و التحكم في أوزان الخلطـة   ودرجة جودة المواد المستخدمةو

أعلـى مـن    مقاومـة ضـغط    متوسـط  تنـتج خرسـانة ذات   أنعلى المصانع يجب  لذا .وفي االختبار نفسه ،العينة
بحيث نتوقـع أن يصـنع كـل جـزء مـن المنشـأ مـن خرسـانة ذات          بهامش مناسب لمطلوب إنشائياالحد األدنى ا
فـي   الخرسـانة  إنتـاج لمعياري و الذي يعكس جـودة الـتحكم فـي    االنحراف او يرتبط هذا الهامش ب .مقاومة كافية
   . ذلك المصنع

  :ر قيمة محسوبة من المعادلتين التاليتينأكبك ]١٣[  (SBC304)للكود السعودي  وفقامتوسط المقاومة المطلوبة  حسبيو
  

  ١(                                  s341ccr .ff +′=′   
MPa35≤  cf)           أ(   )٢   ′       53s332ccr ..ff −+′=′  

MPa35   >cf)          ب(     ′     sccr 33.2f90.0f +′=′  
  

crfحيث  cfمتوسط مقاومة الضغط المطلوبة و =  ′ لنتائج مقاومة الخرسانة ويعتبر أحد أهم  لمعياريهو االنحراف ا  sالمقاومة اإلسمية و =  ′
  . الخرسانةالتحكم في إنتاج المؤشرات على جودة 

ـ و؛ MPa 3 عن تقل  لمعياريإذا كانت قيمة االنحراف ا التحكم ممتازاًعتبر ي ]١٤[ ACI 214وحسب  إذا كانـت   اًرديئ
لكود الخرسانة السـعودي   و فقاًللموقع  الموردة يعتمد تقييم الخرسانة و    MPa 5تزيد عن   لمعياريا قيمة االنحراف

(SBC304) و اختبارهما عنـد  نفسها الخرسانة  عينةتم صنعهما من ي ينعلى اختبار المقاومة من خالل متوسط اسطوانت
 ثالثـة  إذا كان متوسط كافة مجموعات)  أ:   (حيث تعتبر مقاومة الخرسانة مقبولة إذا توفر الشرطان التاليان ،يوماً ٢٨

أي اختبار فردي أقـل   إذا لم تكن نتيجة) ب(المحددة في التصميم ، اإلسمية متتالية مساوياً على األقل للمقاومة  اتاختبار
MPafc إذا كانـت  3.5MPa من المقاومة المحـددة  بـأكثر  مـن    cfأو أكبـر مـن   ، ′≥35 عنـدما تكـون   ′1.0

MPafc 35>′.  
 .ارة في الموقعأعلى لدرجة الحر حداًو ،كما أن الكود يحدد متطلبات الديمومة للخرسانة و مواصفات المواد لتحقيق ذلك

قادرة على إنتاج خلطات خرسانية متوافقة مع متطلبات الكود و معتمـدة مـن جهـة    المصانع  كلأن تكون  هذا ويتطلب
دون الحاجة إلى أن يقوم كل عميـل بعمـل   من الخلطات الموردة للموقع لمتطلبات الكود  تحقيقحيادية يعتد بها لضمان 

  .  يكتفي باختبارات القبول في الموقع إنماالخلطات الموردة إلى كل مشروع و  واعتماد ،كافة االختبارات على المواد
وقد ساهم برنامج مراقبة جودة إنتاج مصانع الخرسانة في مدينة الرياض في تطوير البنية التحتية لصـناعة الخرسـانة   

منتجة بحيث تكون قادرة علـى  الجاهزة و يشمل ذلك تجهيزات المصانع وأنشطة ضبط الجودة الذاتية وجودة الخرسانة ال
فـي   واعتمادهـا  تم التحول الكامل في تحديد الخلطاتفيما يخص قوة الخرسانة، و. إنتاج خرسانة محققة لمتطلبات الكود
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) ٤(الجـدول  و يوضح سمنت في المتر المكعب إلى مقاومة الضغط كمعيار العتماد الخلطات من كمية اإل مدينة الرياض
للخلطات التي تنـتج  متوسط المقاومة أن  كما ،لمتطلبات الكودو هي خلطات محققة دينة الرياض الخلطات المعتمدة في م

في الكود مما يقلل من احتمال الفشل في اختبارات القبـول فـي    متوسط المقاومة المطلوبةغلب المصانع أعلى من أفي 
 فـي  ٣٠للخلطة ضـغط   تابعة جودة الخرسانةمثال لنتائج م )٥(و يعطي الشكل  ،الموقع و اإلشكاالت المترتبة على ذلك

crf(المطلوبة  متوسط مقاومة الضغطمن  أعلى الفعلية متوسط مقاومة الضغطحيث  ،المصانع معظم  ممـا لتلك الخلطة ) ′
ابعـة جـودة   نتائج مت )٦(بينما يوضح الشكل  .اختبار القبول بسهولة نجح فييعني أن الخرسانة الموردة إلى الموقع ست

متوسط مقاومـة  عن  ةالفعلي متوسط مقاومة الضغطفي أحد المصانع و التي يقل فيه  ٣٥ضغط ذات الللخلطة الخرسانة 
crf( ةالمطلوب الضغط cf ( تحقيق مقاومة الضغط المطلوبةمما يجعل  ،وفقا للكود) ′ غيـر   في الموقع بشكل مسـتمر  )′

  .كنمم
بكـل يسـر    بمتطلبات الكـود  يفاءعلى اإلاآلن إن نسبة جيدة من المصانع في مدينة الرياض قادرة درجة الحرارة فأما 

واالختبارات  متطلبات الكود الخاصة بالمراقبة ستسهمحيث  ،تطبيق كود البناء السعودي حلقات الجودةسيكمل و. وسهولة
تؤدي إلى تردي جودة الخرسانة كإضافة الماء إلى و ،حالياً ي تتم في الموقعالتالسيئة  الممارسات في الحد منفي الموقع 

  .الخلطة وعدم االهتمام بالدمك والمعالجة
ن المصنع في أ صداقيةيعطي درجة أعلى من المحصول مصنع الخرسانة الجاهزة على التأهيل من نظام جودة معتمد  إن

لتحقق مـن  لوتبقى أهمية أعمال المراقبة و االختبارات في الموقع  ،ةقادر على إنتاج خرسانة محققة للمواصفات المطلوب
لمصانع المؤهلة محـدودة  ل الموقع حاالت عدم المطابقة في على سالسة تطبيق الكود حيثوتنعكس فائدة ذلك  . المطابقة

رامكـو و الهيئـة   أ لذلك تقوم بعض الجهات الكبيرة في المملكة كشركة. مؤهلةالوتحت السيطرة مقارنة بالمصانع غير 
اقبة رسمي في الملكية للجبيل و ينبع بتأهيل عدد من المصانع لتوريد الخرسانة إلى مشاريعها لمعالجة عدم وجود نظام مر

على عدد محدود من الجهات القـادرة   نه يبقى مقصوراًأكما  ،الكثير من اإلمكانيات ذلك ولكن يتطلب .بقية أنحاء المملكة
  .  على ذلك

  
  و التوصيات الخالصة

كمـا تـم تقـديم     .نظام الجودة الذي تم تطويره وتطبيقه في مدينة الرياضل مختصرتوصيف اء عطإ دراسةتم في هذه ال
حيث ساهم البرنامج في تطوير البنية  نظام التصنيف على أداء مصانع الخرسانة الجاهزة في مدينة الرياضتأثير لعرض 

إن . دينة الرياض بحيث تكون قادرة على إنتاج خرسانة محققة لمتطلبات الكـود التحتية لصناعة الخرسانة الجاهزة في م
كمـا   .تطبيق كود البناء السعودي للمنشاءات الخرسانية في المملكة إنجاحفي  سيسهمعلى بقية المدن تعميم هذا البرنامج 

صة بالمراقبة واالختبـارات فـي   متطلبات الكود الخا ستسهمحيث  ،أن تطبيق كود البناء السعودي سيكمل حلقات الجودة
 .الموقع في الحد من الممارسات السيئة التي تتم في الموقع
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  شكر وتقدير
الرياض و سعادة المدير العام للتشغيل و الصيانة على  منطقةأمين  سمو الرياض ممثلة في  منطقةيشكر المؤلفون أمانة 

مانـة  و الذي تقـوم األ  الجاهزة اإلنتاج في مصانع الخرسانةاهتمامهم وحرصهم الكبير على إنجاح برنامج مراقبة جودة 
  .مستشارين للبرنامجكالحزيمي  للعمل عبد الرحمن  . النغيمش و دعبد العزيز . د بالتعاون مع كل منبتنفيذه 

  

  التطور في التجهيزات األساسية في مصانع الخرسانة الجاهزة : ١جدول 

 م ٢٠٠٠إلى  ١٩٩٥خالل الفترة  

مبرد 
اءالم  مظالت الركام 

إصدار التذاكر 
 الياَ

مختبر 
 الجودة

الركام على قاعدة  صلبة ووجود 
 حواجز كافية بين أنواعة 

 السنة

30% 24% 31% 70% 62% 1995 
100
% 100% 100% 100% 100% 2000 
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  "فئة ب"حد المصانع الحاصلة على تصنيف ألنتائج تقييم  صملخ :٢جدول 
 

ى الحد األعل  عناصر المؤشر
  *المؤشر  النقاط المكتسبة  للنقاط

مؤشر المصنع 
  

  ٨٠ ١٠٠ التنظيم اإلداري والتأهيل الفني) ١
  
  
 
 
٨٠.٦ % 

  
 
 
 
  
 

 ٨٠ ١٠٠ تنظيم الموقع وحماية البيئة) ٢

 ١٠٠ ١٠٠ تخزين ومناولة المواد) ٣

   تقويم محطات الخلط) ٤

 ٩٠ ١٠٠  ١-المحطة رقم                      

 ١٠٠ ١٠٠  ٢-المحطة رقم                      

 ٨٠ ١٠٠ شاحنات خلط ونقل الخرسانة) ٥

 ٦٥ ١٠٠ احتياطات الجو الحار) ٦

 ٥٠ ١٠٠ نظام الفوترة) ٧

مؤشر المختبر 
  

  المختبر والتجهيزات) ١
 
 
  
 
٨٥.٤ % 
  

 ١٥ ١٥  المختبر ) أ

 ٢٥ ٢٥  الجهاز الفني) ب

 ١٥ ٢٠  ةاألجهزة اإلضافي) ج

 ٢٠ ٤٠  تجهيزات اختبار مقاومة الضغط) د

 أنشطة ضبط الجودة الذاتية) ٢

 ٣٠.٨ ٣٥  اختبارات المواد) أ

 ٢٤ ٣٠  اختبارات الخرسانة) ب

 ٣٥ ٣٥  التوثيق وسجالت المختبر) ج

مؤشر جودة اإلنتاج
  

  ٥٧.٥ ١٠٠ درجة الحرارة) ١
 
٨١.٨ % 
 

 ٨٧.٥ ١٠٠ )Slump(قابلية التشغيل  ) ٢

 ١٠٠ ١٠٠ مقاومة الضغط ) ٣

 ٥٥ ١٠٠ جودة التحكم في اإلنتاج) ٤

  .تحسب هذه المؤشرات بناءا على نتائج العناصر المكونة لها وفقا للنسب المحددة في باب طريقة حساب المؤشرات   *
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في مصانع الخرسانة الجاهزة لتكميليةالتطور في التجهيزات ا : ٣جدول   
م ٢٠٠٦إلى  ١٩٩٥خالل الفترة    

مصنع 
 ثلج

رشاشات 
 ماء للركام

التحليل اإلحصائي 
 لنتائج مقاومة الضغط

التحكم في محطات 
توماتيكياألوالخلط   

المصانع الحاصلة 
يزوعلى شهادة اإل  

 السنة

7% 10% 20% 17% 3 % 1995 
34% 85% 100% 65% 37 % 2006 

 

ي مدينة الرياضالخلطات المعتمدة للمباني ف : ٤جدول   

رتبة 
 الخرسانة

) أ  (   
 مقاومة الضغط المضمونة

)٢مم /نيوتن (    

)ب (   
 كمية األسمنت

)٣م/كجم(  
 االستخدام

 نوع 
 اإلسمنت

)ج (   
 مقدار الهبوط 

)مم(في الموقع   

٢٠ضغط   ٣٠٠-٢٥٠ ٢٠   ١٥٠-١٠٠ مقاوم صبة نظافة 

٣٠ضغط   ٣٨٠-٣٣٠ ٣٠  
جسور ؛ ( األسقف 

)بالطات ؛ أعصاب   
١٥٠-١٠٠ عادى  

٣٥ضغط   ٤٠٠-٣٥٠ ٣٥  

قواعد؛ ( األساسات 
) رقاب أعمدة؛ ميد  

١٢٥ – ٧٥ مقاوم   

١٢٥ – ٧٥ عادى األعمدة  

٤٠ضغط   ٤٢٠-٣٧٠ ٤٠  
بناءا على توجيه 
 المهندس المشرف

حسب 
 االستخدام

١٢٥ – ٧٥  

 
.يوما  ٢٨مكعبات بعد  ةمعدل نتائج اختبار كسر ثالث)  أ   
 .سمنت الفعلية في المتر المكعب ضمن هذه الحدود بحيث يحقق مقاومة الضغط المضمونة مية اإليحدد المصنع ك) ب

قـل مـن القيمـة    أن مقدار قيمة الهبوط للخلطة التي في الشاحنة عند وصولها إلى مكان الصب خالل المدة الزمنية المسموح بها افي حال ك) ج
  .سانة أكثر ليونة يمكن إضافة ملدنات كيميائية لتكون الخر ،المحددة
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٧٣

0
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انع
ملص
دد ا

ع

فئة أ + فئة ب)   فئة أ

 
)فئة ب+ فئة أ (تطور عدد المصانع الممتازة والجيدة  : ١شكل   
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ع

 
النمو في مصانع الخرسانة المحققة لمتطلبات فئة أ في مؤشر التجهيزات : ٢شكل   
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 في مصانع الخرسانة المحققة لمتطلبات فئة أ في مؤشر المختبرالنمو  : ٣شكل 
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النمو في مصانع الخرسانة المحققة لمتطلبات فئة أ في مؤشر جودة اإلنتاج :٤ شكل  
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٧٥

0
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رقم العینة

(٢
مم 

ن/
وت
(نی

ط   
ضغ

 ال
مة

قاو
م

المقاومة االسمیة
( Specified Strength )

متوسط مقاومة الضغط المطلوبة
(Required Average Strength)

متوسط مقاومة الضغط الفعلیة =٣٩.٠ نیوتن / مم٢
االنحراف المعیاري  = ٤.١   نیوتن / مم٢ 

متوسط مقاومة الضغط المطلوبة  = ٣٦.٣ نیوتن / مم٢

 
ة لمتطلبات الكود في احد المصانعحققم )٣٠للخلطة ضغط (مقاومة الضغط   اختبارنموذج لنتائج  : ٥شكل   
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المقاومة االسمیة
(Specified Strength )

متوسط مقاومة الضغط المطلوبة
(Required Average Strength)

متوسط مقاومة الضغط الفعلیة = ٣٨.٩ نیوتن / 
مم٢

االنحراف المعیاري   =  ٣.٨   نیوتن / مم٢ 
متوسط مقاومة الضغط المطلوبة = ٤٠.٣ نیوتن 

/ مم٢

 
نعمحققة لمتطلبات الكود في احد المصا يرغ )٣٥للخلطة ضغط ( مقاومة الضغط   اختبارنموذج لنتائج  : ٦شكل   
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