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  واقع وآفاق صناعة الطوب الرملي الخفيف في ليبيا

  عضو هيئة تدريس بالمعـــهد العالي للــعلوم والتقنـــية الكفــرة

 فضل الطوب الرملي الخفيف هو احد أ

تتناول هذه الورقة واقع صناعة الطوب الرملي في ليبيا والتحديات والعوائق التي تواجه 

تبدأ الورقة بتعريف ما هو الطوب الرملي وما هي مراحل تصنيعه وما هي مميزاته التي تجعل منه الخيار 

وتقارن بينه وبين هذه األنواع في بعض المواصفات 

ثم تتناول واقع هذه الصناعة في ليبيا وما هي العراقيل التي تواجهها من حيث ثقافة المواطن أو عدم اهتمام 

يبيا بهذه الصناعة وٕامكانيات تطويرها واالستفادة منها وجعلها البديل األفضل للبناء في السنوات 

ثم تعرض الورقة بعض التوصيات التي يرى الباحث إنها سوف تساهم في دعم صناعة الطوب الرملي في 

  ..معايير االستدامة الدولية ليبيا وتساعد على  تحويل هذه الصناعة إلى مصدر دخل وطني بما يتوافق مع 

وفي الوقت الحالي يعتبر الطوب 

أهمها هو سهولة تصنيعه وتوفر المواد 

الخام وهذا الطوب األسمنتي ال يعتبر من الصناعات المستدامة في ليبيا نظرا الستهالكه كميات كبيرة من 

االسمنت وكما هو معروف فان تأثير صناعة االسمنت كبير على البيئة من حيث استخدام المحاجر وكميات 

سمنت  وما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة وعلى صحة اإلنسان وكذلك 
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واقع وآفاق صناعة الطوب الرملي الخفيف في ليبيا

  حامد عبدالســــيد حـمد. ا

عضو هيئة تدريس بالمعـــهد العالي للــعلوم والتقنـــية الكفــرة

Hamedaljada@yahoo.com  

الطوب الرملي الخفيف هو احد أويعتبر أي نهضة تنموية  ىصناعة الطوب هي عامل مهم في ف

تتناول هذه الورقة واقع صناعة الطوب الرملي في ليبيا والتحديات والعوائق التي تواجه ، أنواع الطوب حول العالم

  .هذه الصناعة الحديثة المستدامة والصديقة للبيئة

تبدأ الورقة بتعريف ما هو الطوب الرملي وما هي مراحل تصنيعه وما هي مميزاته التي تجعل منه الخيار 

وتقارن بينه وبين هذه األنواع في بعض المواصفات ، ئيا واقتصاديا من أنواع الطوب األخرى الشائعة 

  .مثل العزل الحراري وعزل الصوت وخفة الوزن وغيرها

ثم تتناول واقع هذه الصناعة في ليبيا وما هي العراقيل التي تواجهها من حيث ثقافة المواطن أو عدم اهتمام 

يبيا بهذه الصناعة وٕامكانيات تطويرها واالستفادة منها وجعلها البديل األفضل للبناء في السنوات 

ثم تعرض الورقة بعض التوصيات التي يرى الباحث إنها سوف تساهم في دعم صناعة الطوب الرملي في 

ليبيا وتساعد على  تحويل هذه الصناعة إلى مصدر دخل وطني بما يتوافق مع 

  .البيئة ، االستدامة، الطوب الرملي الخفيف : 

وفي الوقت الحالي يعتبر الطوب ، حول العالم يعتبر الطوب مادة أساسية في صناعة البناء والتشييد 

أهمها هو سهولة تصنيعه وتوفر المواد األسمنتي هو أكثر األنواع شيوعا واستخداما وذلك ألسباب عديدة لعل 

الخام وهذا الطوب األسمنتي ال يعتبر من الصناعات المستدامة في ليبيا نظرا الستهالكه كميات كبيرة من 

االسمنت وكما هو معروف فان تأثير صناعة االسمنت كبير على البيئة من حيث استخدام المحاجر وكميات 

سمنت  وما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة وعلى صحة اإلنسان وكذلك الغبار التي تخلفها عملية تصنيع اال

  

 

  

  :الملخص

صناعة الطوب هي عامل مهم في ف

أنواع الطوب حول العالم

هذه الصناعة الحديثة المستدامة والصديقة للبيئة

تبدأ الورقة بتعريف ما هو الطوب الرملي وما هي مراحل تصنيعه وما هي مميزاته التي تجعل منه الخيار 

ئيا واقتصاديا من أنواع الطوب األخرى الشائعة األفضل بي

مثل العزل الحراري وعزل الصوت وخفة الوزن وغيرها

ثم تتناول واقع هذه الصناعة في ليبيا وما هي العراقيل التي تواجهها من حيث ثقافة المواطن أو عدم اهتمام 

يبيا بهذه الصناعة وٕامكانيات تطويرها واالستفادة منها وجعلها البديل األفضل للبناء في السنوات صناع القرار في ل

  .مةالقاد

ثم تعرض الورقة بعض التوصيات التي يرى الباحث إنها سوف تساهم في دعم صناعة الطوب الرملي في 

ليبيا وتساعد على  تحويل هذه الصناعة إلى مصدر دخل وطني بما يتوافق مع 

  

: الكلمات المفتاحية 

 : مقدمة

يعتبر الطوب مادة أساسية في صناعة البناء والتشييد 

األسمنتي هو أكثر األنواع شيوعا واستخداما وذلك ألسباب عديدة لعل 

الخام وهذا الطوب األسمنتي ال يعتبر من الصناعات المستدامة في ليبيا نظرا الستهالكه كميات كبيرة من 

االسمنت وكما هو معروف فان تأثير صناعة االسمنت كبير على البيئة من حيث استخدام المحاجر وكميات 

الغبار التي تخلفها عملية تصنيع اال
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وكلها مصادر غير متجددة  أيضا المشاكل الناتجة 

يكون اقل استهالكا وتأثيرا على البيئة وهو الطوب 

  .وأصبحت هناك مئات المصانع على مستوى العالم تنتج هذا النوع 

بالطوب الرملي الن المكون األساسي في تصنيعه هو الرمل وهو حفيف الوزن مقارنة مع 

من أفضل الخيارات حاليا يعتبر هذا الطوب 

بكميات كبيرة  )السيليكا(والسيما في البلدان التي تتوفر فيها رمال 

وهذا الطوب هو عبارة عن  اقتصادية

  .في الحوائط وفي كمرات األسقف 
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وكلها مصادر غير متجددة  أيضا المشاكل الناتجة .والرمل والماء ) الشرشور(استهالكه لكميات كبيرة من الحصى 

  .عن استخدامه مثل استهالك االسمنت والرمل

يكون اقل استهالكا وتأثيرا على البيئة وهو الطوب وهذا أدى إلى ضرورة االعتماد على نوع أخر من الطوب 

وأصبحت هناك مئات المصانع على مستوى العالم تنتج هذا النوع 

  :تعريف الطوب الرملي الخفيف

بالطوب الرملي الن المكون األساسي في تصنيعه هو الرمل وهو حفيف الوزن مقارنة مع  هذا الطوب 

يعتبر هذا الطوب و رى كالطوب األسمنتي أو الطوب الجيري  

والسيما في البلدان التي تتوفر فيها رمال  i).1( المتوفرة كونه من األنواع الصديقة للبيئة

اقتصادية ويجعل منها ذات جدوى مما يساعد على إقامة هذه الصناعة

  :خليط متجانس من عدة مواد كما يلي

 

  :استخدامات الطوب الرملي  

  .الحوائط الخارجية للمبنى 

  .الحوائط الفاصلة الداخلية للمبنى

في الحوائط وفي كمرات األسقف  كيفية استخدامه) 2(والشكل ) 

استهالكه لكميات كبيرة من الحصى 

عن استخدامه مثل استهالك االسمنت والرمل

وهذا أدى إلى ضرورة االعتماد على نوع أخر من الطوب 

وأصبحت هناك مئات المصانع على مستوى العالم تنتج هذا النوع .الرملي الحفيف 

تعريف الطوب الرملي الخفيف

هذا الطوب  سمي

رى كالطوب األسمنتي أو الطوب الجيري  أنواع الطوب األخ

المتوفرة كونه من األنواع الصديقة للبيئة

مما يساعد على إقامة هذه الصناعةواقتصادية 

خليط متجانس من عدة مواد كما يلي

  .الرمل 

  .الجير الحي 

  .الجبس

  . االسمنت

 )1(األلمنيوم بودرة 

استخدامات الطوب الرملي  

الحوائط الخارجية للمبنى 

الحوائط الفاصلة الداخلية للمبنى

  .كمرات االسقف 

) 1(ويوضح الشكل 
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https://www.facebook.com/264838763652953/photos/a.1161087470694740/15354

  

https://www.facebook.com/264838763652953/photos/a.1161087470694740/15214

.  
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) 1(ا���ل 

https://www.facebook.com/264838763652953/photos/a.1161087470694740/15354

37996593017/?type=3&theater 

  )2(ا���ل 

https://www.facebook.com/264838763652953/photos/a.1161087470694740/15214

71934656290/?type=3&theater 

  :مراحل التصنيع الطوب الرملي

.)بودرة االلمنيوم ، جبس ، جير حي ، اسمنت ، رمل ( تجميع المواد الخام 

  .قل المواد الخام إلى داخل المصنع 

  .حن وتجهيز الرمل 

https://www.facebook.com/264838763652953/photos/a.1161087470694740/15354

https://www.facebook.com/264838763652953/photos/a.1161087470694740/15214

مراحل التصنيع الطوب الرملي

تجميع المواد الخام - 1

قل المواد الخام إلى داخل المصنع ن - 2

حن وتجهيز الرمل ط - 3
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  .ب وخلط مزيج المواد والتحكم أليا في نسب وٕاضافات الخلطة

  .رحلة الخلط وٕاكمال تفاعل المواد

  .طلوبةرحلة القطع بحسب المقاسات الم

  رحلة المعالجة بالبخار تحت ضغط عالي او بالحرق

  رحلة الفصل والتجهيز النهائي

  )2( رحلة التخزين في الهواء الطلق

  يبين مراحل التصنيع 

  )3(الشكل رقم 

ب وخلط مزيج المواد والتحكم أليا في نسب وٕاضافات الخلطةص - 4

رحلة الخلط وٕاكمال تفاعل الموادم - 5

رحلة القطع بحسب المقاسات المم - 6

رحلة المعالجة بالبخار تحت ضغط عالي او بالحرقم - 7

رحلة الفصل والتجهيز النهائيم - 8

رحلة التخزين في الهواء الطلقم - 9

يبين مراحل التصنيع )  3(والشكل رقم 
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 .يوضح طريقة تصنيع الطوب الرملي الخفيف 

  )4(الشكل رقم 

  :مميزات البناء بالطوب الرملي 

  . ةياسللاعدم استخدام  وٕامكانيةسهولة تشكيلة وقطعه أثناء البناء 

  عدم وضوح الفواصل العمودية واألفقية

  %30استخدام كمية حديد تسليح اقل بحوالي 

  )1( %10استخدام كمية خرسانة اقل بحوالي 

  :مميزات الطوب الرملي 

   .حجمهوكبر   األنواع األخرىخفيف الوزن مقارنة مع 

  .للصوت وعازل   عازل جيد للحرارة

  .مقاوم جيد للحريق

  . سرعة البناء به مقارنة باألنواع األخرى

  .استخدام كميات اقل من المونه أثناء البناء

  . سهولة القطع والثقب والشطف

  .قوة التماسك مما يسهل البناء به في نظام الحوائط الحاملة

  . لفاتلوال ينتج عنه مخصديق للبيئة 

  :طريقة التصنيع 

يوضح طريقة تصنيع الطوب الرملي الخفيف ) 4(الشكل 

مميزات البناء بالطوب الرملي 

سهولة تشكيلة وقطعه أثناء البناء 

عدم وضوح الفواصل العمودية واألفقية

استخدام كمية حديد تسليح اقل بحوالي 

استخدام كمية خرسانة اقل بحوالي 

مميزات الطوب الرملي 

خفيف الوزن مقارنة مع 

عازل جيد للحرارة

مقاوم جيد للحريق

سرعة البناء به مقارنة باألنواع األخرى

استخدام كميات اقل من المونه أثناء البناء

سهولة القطع والثقب والشطف

قوة التماسك مما يسهل البناء به في نظام الحوائط الحاملة

صديق للبيئة 
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 )1(يوضح الفرق في عزل الصوت 

 سم سم 20سمك 

 ديسيبل 46

 ديسيبل 48
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  )5(الشكل رقم 

يوضح الفرق في عزل الصوت ) 1(الجدول رقم 

سم 15سمك   مواصفات حائط الطوب الرملي سم 10سمك 

  ديسيبل 38 ديسيبل 43

 ملم 8جهتين سمك  ديسيبل 40 ديسيبل 46

  

  :بعض المقارنات

   : عزل الصوت 

مواصفات حائط الطوب الرملي

 من غير طبقة لياسه

جهتين سمك  لياسه من
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  )1(يبين بعض خواص الطوب الرملي الخفيف 

العزل الحراري 

للحائط 

(W/MK2) 

معامل التوصيل 

W/MK 

.80 

.60 

 )1(يبين مقارنة بين الطوب المجوف العادي والطوب الرملي الخفيف 

 الطوب الرملي الخفيف

20*20*40 

  

+ 

13. 

0.60 

23 

 

 

لكن ، الخفيف صناعة الطوب الرملي

وألسباب عديدة مثل سيطرة الدولة على القطاع الصناعي وعدم وجود قطاع خاص قادر على المنافسة وكذلك 

 األسبابكل هذه ، عدم وجود بيئة استثمارية خاصة في القطاع الصناعي والفساد المستشري في القطاع العام 

من األلفية الثانية عندما بدأت الدولة الليبية باالتجاه 

نحو الخصخصة وتنويع مصادر الدخل وغيرها من اإلجراءات  قامت شركة التنمية العمرانية القابضة التابعة 

بإعداد دراسات فنية واقتصادية وذلك إلقامة مصنع في ليبيا 
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  بعض خواص الطوب الرملي الخفيف

يبين بعض خواص الطوب الرملي الخفيف ) 2(الجدول رقم 

معامل التوصيل 

W/MKالحراري 

 قوة الضغط

N/mm2 

متوسط 

 الكثافة

hr  مقاومة

 الحريق

.13 3.2 500  

.13 3.2 500 + 

  مقارنة بين الطوب الرملي الخفيف والطوب العادي

يبين مقارنة بين الطوب المجوف العادي والطوب الرملي الخفيف ) 3(الشكل رقم 

الطوب الرملي الخفيف

20

 الطوب المجوف العادي

20*20*40 

8  22.5 

4+ 2  

13  معامل التوصيل الحراري 1.7

0.60  العزل الحراري للحائط 2.40

23  سرعة البناء  20

3 8 -12 

8 12-20 

  :صناعة الطوب الرملي في ليبيا

صناعة الطوب الرمليتطوير صناعة الطوب في ليبيا منذ عقود والسيما  

وألسباب عديدة مثل سيطرة الدولة على القطاع الصناعي وعدم وجود قطاع خاص قادر على المنافسة وكذلك 

عدم وجود بيئة استثمارية خاصة في القطاع الصناعي والفساد المستشري في القطاع العام 

من األلفية الثانية عندما بدأت الدولة الليبية باالتجاه وفي العقد األول . حالت دون توطين هذه الصناعة في ليبيا

نحو الخصخصة وتنويع مصادر الدخل وغيرها من اإلجراءات  قامت شركة التنمية العمرانية القابضة التابعة 

بإعداد دراسات فنية واقتصادية وذلك إلقامة مصنع في ليبيا  قامت). 2(والمرافق اإلسكانمشروعات 

بعض خواص الطوب الرملي الخفيف

hr 

الحريق

 

 cm  ابعاد

 الطوب 

 

4 60*25*15 

4+ 60*25*20 

مقارنة بين الطوب الرملي الخفيف والطوب العادي

الشكل رقم 

 البند

  kg الوزن 

hr  مقاومة الحريق 

w/mk معامل التوصيل الحراري

w/mk2 العزل الحراري للحائط

m2/day  سرعة البناء

mm سمك المونة 

mm سمك اللياسة 

  

صناعة الطوب الرملي في ليبيا

 إلى االتجاهبدا 

وألسباب عديدة مثل سيطرة الدولة على القطاع الصناعي وعدم وجود قطاع خاص قادر على المنافسة وكذلك 

عدم وجود بيئة استثمارية خاصة في القطاع الصناعي والفساد المستشري في القطاع العام 

حالت دون توطين هذه الصناعة في ليبيا

نحو الخصخصة وتنويع مصادر الدخل وغيرها من اإلجراءات  قامت شركة التنمية العمرانية القابضة التابعة 

مشروعات  تنفيذلجهاز 
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ج الطوب الرملي الخفيف حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوريد وٕانشاء مصنع بطاقة إنتاجية 

قة بمنط الهذا المصنع في مدينة سبها بالقرب من محاجر الرم

في  األمنيالوضع  أهمها أسبابدة 

للمصنع وكذلك تعقيد  التوريداتعدم وجود موارد مالية لمتابعة 

وهناك حاجة ماسة إلى استخدام التقنيات 

تناولت هذه الورقة  واقع صناعة الطوب 

الرملي في ليبيا وبدأت بتعريف ماهية الطوب الرملي الخفيف وفيما يستخدم ومراجل تصنيعه وبعض مزاياه ثم 

المقارنات ثم تناولت تاريخ صناعة الطوب في ليبيا حيث قامت شركة التنمية العمرانية القابضة 

التابعة لصندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي بالتعاقد على توريد وٕانشاء مصنع الطوب الرملي الخفيف في 

 إلىأعمار البنية التحتية المتهالكة وهذا  سيؤدي 

ارتفاع الطلب على مواد البناء خاصة الطوب ولهذا يجب استغالل هذه الطفرة إلقامة وتوطين صناعة الطوب 

اتخاذ عدة إجراءات  الرملي الخفيف في ليبيا يبدأ من جانب الحكومة  وصانع القرار الليبي وهدا يعني ضرورة

  شاء مكتب خاص في وزارة الصناعة يعني بصناعة الطوب الرملي الخفيف

بأسرع وقت ممكن وذلك للدخول في مرحلة 

  .تملك الخبرة في هذه الصناعة 

  

ومساهمتها في تغطية الطلب على الطلب وذلك كونها صناعة مستدامة تستغل المواد 

  .لي وتساهم في توطين صناعة أخرى في ليبيا وتوفر فرص عمل للشباب الليبي
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ج الطوب الرملي الخفيف حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوريد وٕانشاء مصنع بطاقة إنتاجية 

هذا المصنع في مدينة سبها بالقرب من محاجر الرم وأقيم، سنويا/3م) 200,000

دة المصنع لم يبدأ في العمل لع أالنوحتى . هكتار 7زالف على مساحة حوالي 

عدم وجود موارد مالية لمتابعة ارتفاع سعر الصرف و ليبيا وفي الجنوب تحديدا و 

  . اإلنتاجفي توريد المواد الخام الداخلة في عملية 

وهناك حاجة ماسة إلى استخدام التقنيات ، عمرانية صناعة الطوب من الركائز األساسية في أي نهضة 

تناولت هذه الورقة  واقع صناعة الطوب . الحديثة وأنواع الطوب الصديقة للبيئة السيما الطوب الرملي الخفيف

الرملي في ليبيا وبدأت بتعريف ماهية الطوب الرملي الخفيف وفيما يستخدم ومراجل تصنيعه وبعض مزاياه ثم 

المقارنات ثم تناولت تاريخ صناعة الطوب في ليبيا حيث قامت شركة التنمية العمرانية القابضة 

التابعة لصندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي بالتعاقد على توريد وٕانشاء مصنع الطوب الرملي الخفيف في 

أعمار البنية التحتية المتهالكة وهذا  سيؤدي ليبيا مقبلة على نهضة عمرانية في السنوات القادمة وٕاعادة 

ارتفاع الطلب على مواد البناء خاصة الطوب ولهذا يجب استغالل هذه الطفرة إلقامة وتوطين صناعة الطوب 

الرملي الخفيف في ليبيا يبدأ من جانب الحكومة  وصانع القرار الليبي وهدا يعني ضرورة

شاء مكتب خاص في وزارة الصناعة يعني بصناعة الطوب الرملي الخفيف

بأسرع وقت ممكن وذلك للدخول في مرحلة سبها تفعيل مصنع الطوب الرملي الخفيف في 

تملك الخبرة في هذه الصناعة تبادل الخبرات مع الدول التي 

  .والبدء باستيراد هذا المنتج  دعم القطاع الخاص بالمشاركة مع الدولة

  تشجيع االستثمار األجنبي لضخ األموال في هذه الصناعة الواعدة

ومساهمتها في تغطية الطلب على الطلب وذلك كونها صناعة مستدامة تستغل المواد  ان هناك حاجة ماسة 

لي وتساهم في توطين صناعة أخرى في ليبيا وتوفر فرص عمل للشباب الليبيالخام المتوفرة في السوق المح

ج الطوب الرملي الخفيف حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوريد وٕانشاء مصنع بطاقة إنتاجية إلنتا

200,000(تصميمية حوالي 

زالف على مساحة حوالي 

ليبيا وفي الجنوب تحديدا و 

في توريد المواد الخام الداخلة في عملية  هراياالدأاإلجراءات 

  :الخاتمة

صناعة الطوب من الركائز األساسية في أي نهضة 

الحديثة وأنواع الطوب الصديقة للبيئة السيما الطوب الرملي الخفيف

الرملي في ليبيا وبدأت بتعريف ماهية الطوب الرملي الخفيف وفيما يستخدم ومراجل تصنيعه وبعض مزاياه ثم 

المقارنات ثم تناولت تاريخ صناعة الطوب في ليبيا حيث قامت شركة التنمية العمرانية القابضة استعرضت بعض 

التابعة لصندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي بالتعاقد على توريد وٕانشاء مصنع الطوب الرملي الخفيف في 

  .مدينة سبها

ليبيا مقبلة على نهضة عمرانية في السنوات القادمة وٕاعادة  إن 

ارتفاع الطلب على مواد البناء خاصة الطوب ولهذا يجب استغالل هذه الطفرة إلقامة وتوطين صناعة الطوب 

الرملي الخفيف في ليبيا يبدأ من جانب الحكومة  وصانع القرار الليبي وهدا يعني ضرورة

  :منها

شاء مكتب خاص في وزارة الصناعة يعني بصناعة الطوب الرملي الخفيفان:  أوال

تفعيل مصنع الطوب الرملي الخفيف في ضرورة :  ثانيا 

  .اإلنتاج التجريبي 

تبادل الخبرات مع الدول التي  التأكيد على : الثثا

دعم القطاع الخاص بالمشاركة مع الدولة:   رابعا

تشجيع االستثمار األجنبي لضخ األموال في هذه الصناعة الواعدة:  اخامس

ان هناك حاجة ماسة 

الخام المتوفرة في السوق المح
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2009 .  

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
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