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ABSTRACT 

The infrastructures are one of the basic elements which reflect nation’s 
development; therefore infrastructures are the main concern for all of the Officials 
responsible for development and maintenance of infrastructures. Preceding from this 
fact the main goal of the researcher is to build a management system, base on site 
investigation for pavement plants in several projects, to study their productivity and 
trying to improve them. 

After the completion of data collection for all plants which were used for road 
pavements, and process these data, several factors were found which affect their 
productivity. 

Based on the above, many suggestions were made, that will rise the productivity of 
these plants such as systematic planning, determine the requirements for the tracks that 
is used, types and number of rollers and finishers, number of compacting, speed of 
finisher, and gang size. All these factors may insure a good execution for the work, and 
also the construction of height production asphalt patching plants, maintenance, 
monitoring, daily tracking, training courses for the staff, provision of spare parts. 

An equation is determined for the optimum number of tracks, and also another 
equation for daily productivity per ton for the finisher is determined. 

Idle time for the finisher is determined, from the collected data, and  from the 
finisher speed which was estimated in the finisher manual, and the asphalt layer 
thickness and density, equals to (18%) in the branches and (22%) in the main roads.  

The researcher is also determined a computer program for calculating the finisher 
productivity depending on the surrounding environments.  

  
 انتاجیة مكائن اكساء الطرقبناء نظام  حاسبي لحساب 

  
  الخالصة   

تعتبر البنى التحتیة من المقومات االساسیة التي تعكس مدى تحضر وتطور االم م ل ذلك فھ ي الش غل 
ر المھم ة للبن ى التحی ة ص لین عن تطویر وانشاء وصیانة البنى التحتی ة وم ن العناوالشاغل لجمیع المسؤ
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الباحث لدراسة المع دات الخاص ة باكس اء الط رق ودراس ة  لذلك سعى, ة یھي الطرق الداخلیة والخارج
اده عل  ى الدراس  ة المیدانی  ة لع  دد م  ن دانتاجیتھ  ا وكیفی  ة تحس  ینھا م  ن خ  الل بن  اء نظ  ام اداري یعتم  د اع  

  , اعداد البحث  تنفذ وقت التي  رقمشاریع الط
االكساء ومعرفة العوام ل عن جمیع المكائن المستخدمة في عملیة موقعیا  عد اكمال جمع المعلوماتب

وت  م ترتی  ب  .الم  ؤثرة عل  ى انتاجیتھ  ا ت  م وض  ع اھ  م النق  اط الم  راد جمعھ  ا والمتعلق  ة بأنتاجی  ة المك  ائن
 دراس ة  بن اءا عل ىو المعلومات في جداول ثابتة لتسھیل عملیة جمعھا مراعین في ذلك الدقة واالختصار

التخط یط  مث ل  رح ات الت ي تزی د م ن انتاجیتھ ا وضع المقتتم  العوامل المؤثرة على المكائن المستخدمة
المب  رمج للمش  روع وتحدی  د االحتیاج   ات الفعلی  ة لع  دد ونوعی  ة الس   یارات المس  تخدمة ونوعی  ة وع   دد 

تحدی  د و  تحدی د س  رعة الفارش  ةو تحدی  د ع دد م  رات الح  دلو الفارش ات وك  ذلك نوعی  ة وع دد الح  ادالت
انش اء معام ل اس فلت حدیث ة وك ذلك  ون ودقی قالكادر المستخدم بحی ث نض من س یر العم ل بش كل مض م

العم ل عل ى زی ادة والمتابع ة المس تمرة للعم ال و  ء الص یانة الدوری ة رااج و  وذات طاقة انتاجی ة عالی ة
العم ل عل ى ت وفیر االدوات االحتیاطی ة و  خبرة المش غلین والعم ال والمش رفین بف تح ال دورات التدریبی ة

واعتم اد و طریق ة لحس اب الع دد االمث ل لس یارات االس فلت وقد تم اقتراح .  الالزمة للمكائن المستخدمة
مع دل ذات العالق ة  بالمعلوم ات معرف ة خ الل  م ن  الطنحساب انتاجی ة الفارش ة خ الل الی وم ب معادلة ل

 حیث كانت ف ي الش وارع الفرعی ة من خالل البحث  ھانسبة التوقفات للفارشة خالل الساعة وقد تم تحدید
س  رعة الفارش  ة وك  ذلك اعتم  ادا عل  ى  % )  22( یس  اوي وف  ي الش  وارع الرئیس  یة  % ) 18( یس  اوي 

ق ام ك ذلك  .كثافة االسفلت بمقیاس الرص ومن  تحدد من دلیل الفارشة ومن معرفة سمك االكساء  التي 
العوام ل  الباحث ببناء نظام اداري یعتمد على استخدام الحاسوب في اس تخراج انتاجی ة الفارش ة وحس ب

  .اعاله المحیطة بھا 
 

 ، معامل الوقت، برنامج حاسبي نتاجیة ، الفارشة ، اسفلتاال :كلمات مرشدهال
                

 اھداف البحث
اكساء الطرق من خالل بناء نظام یعتمد على  مكائن تحسین انتاجیةتدقیق ومراقبة و  لبحث الى ا یھدف

ومن  للظروف والعوامل المحیطة بكل ماكنة  ة االنتاجیة المالئملیل المعلومات واعطاء تحالحاسوب في 
ثم االستفادة منھا في معرفة السلبیات التي تؤدي الى تقلیل االنتاجیة وكیفیة معالجتھا وصوال الى افضل 

  .وبأقل كلفة واقل مدة ) الفارشات(لمكائن االكساء  انتاجیة
  ) 1شكل رقم(ماكنة االكساء 

فوق السطوح ) زفت(االكساء بواسطة ھذه المكائن ھو وضع طبقة غطاء ابتدائیة  ةالشائع لطریق
الطبقة الكلیة او السمك الكلي لالسفلت المرصوص و .المعالجة وغیر المعالجة قبل اكسائھا باالسفلت

او اكثر عندما یكون المرور ثقیل او ) سم15(في الطرق ذات االعمال الخفیفة الى ) سم5(تتراوح بین 
مكائن االكساء تختلف من  ھناك عدة انواع  .ما یكون االكساء موضوع على ارضیة ضعیفةعند

فھي قد تختلف عن بعضھا البعض بأختالف طاقتھا االنتاجیة ) الشركة المصنعة لھا(بأختالف منتجیھا 
وعرض طبقة الفرش وسمكھا وسرعتھا ولكنھا جمیعا تعتبر مكائن ذاتیة الحركة تعمل مباشرة على 

ل الى داخل الماكنة حیث یوزع وینقل االسفلت من الوعاء بواسطة حزام ناق.الطبقة المراد اكسائھا
  . االسفلت بواسطة قضیبین لولبیین دوارین في مقدمة الماكنة

سم وفي حالھ زیاده السمك عن ذلك فیتم تقسیمھ الى 10اقصى سمك لفرش ھذه الطبقات ھو .یعتبر .
حراره الیتم وضع الطبقھ االخرى اال بعد تمام انھاء حدل الطبقھ السفلى وبرودتھا الى درجھ  .طبقات

یتم تدقیق منسوب الفرش قبل الحدل بزیاده سمك الطبقھ عند فرشھا و .الجو ورشھا بالطبقھ الالصقھ
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زیاده مناسبھ واذا كان البد % 20الخذ نسبھ االنضغاط في السمك بعد الحدل بنضر االعتبار وتعتبر 
  . التاكد من ذلك فیتم اخذ المناسیب قبل وبعد الحدل

  السیارات  -
خلیط االسفلت بواسطة عربات قالبة من المصنع الى الطریق المراد اكسائھ واذا كان الجو باردا یتم نقل 

وفي . مثال والمسافة الى الموقع طویلة فیغطى االسفلت بقماش سمیك من الكتان لمنع فقدان الحرارة
التفریغ یفضل في نقل االسفلت استخدام عربات خلفیة .بعض االحیان تستخدم عربات معزولة حراریا

  .والیحتوي شكل البدن للسیارات على زوایا حادة او بروزات ممایسھل انسیاب الخلیط عند التفریغ
  

  
  وفارشة ملساء حادلة) 1(شكل رقم 

  
  الحادالت -

   -:ھناك عدة انواع من الحادالت لكن المستعملة في حدل الطرق ھي

  
  الحادلة المطاطیة) 2(شكل رقم 

  - :وھي على انواع ایضا  حادالت ملساء الدوالیب  -
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 مامي لالستدارة والخلفیان للحركةیستعمل الدوالب اال حادلة ذات ثالثة دوالیب وبمحورین  - أ
 )1(كما في الشكل رقم  .حادلة ثنائیة الدوالیب  -  ب
بسبب حادلة ذات ثالثة دوالیب وثالثة محاور مترادفة وھذا النوع اكثر كفاءة من بقیة االنواع   -  ت

تمركز الضغط تحت الدوالب االوسط عندما تمر الحادلة فوق جزء مرتفع من السطح الذي 
  .سیحدل

  : یمكن تقسیم عملیھ الحدل الى ثالثھ مراحل
 -2الحدل االولى او االبتدائي الذي تقوم بھ الفارشھ والحادالت ذات االسطوانھ الحدیدیھ الملساء زنة   -1

   طن  12
الحادلة ) 2(شكل رقم  كما في ذي تقوم بھ الحادالت ذات االطارات المطاطیھالحدل الرئیسي ال -2

 7-3عجلھ وعدد العجالت الخلفیھ من  5 -2عدد العجالت االمامیھ من (طن20 -10زنة المطاطیة  
  )عجلھ

  طن  16 -3الحدل النھائي الذي تقوم بھ الحادالت ذات االسطوانات الحدیدیھ الملساء زنة  -3
  :الطقس محددات 

  .یجب منع فرش طبقات الخرسانھ االسفلتیھ في الجو الممطر -1
         .عدم فرش الخرسانھ االسفلتیھ على سطح متجمد او مغطى بالجلید -2
  

  :تعریف االنتاجیة 
  : ]1[ إلنتاج على أنھمحمد ابو خلیف ایعرف ا 

  . الوصول إلى المنفعة والزیادة على ما ھو موجود أصالً • 
  . تفاعل ینتج عنھ ربح مادي• 
  . كل أداء إنساني یشبع الحاجة اإلنسانیة• 
  عملیة لھا مدخالت و مخرجات و موارد • 
  .خطوات تقام على المواد الخام للحصول على منتج یفید الفرد • 
 .ونماء األمم الشعوبوظیفة أساسیة تعمل على تطور و ازدھار • 

یمكن تعریف اإلنتاجیة على أساس االرتباط بین عنصر العمل وبین ذلك القدر الذى تنتجھ كل وحدة من 
ھى ما ینتجھ العامل الفرد فى فترة  -إنتاجیة العامل أى - ولذلك فإن اإلنتاجیة . وحدات ھذا العنصر

ا على . زمنیة معینة ً وعلى ذلك فإن إنتاجیة العامل أو الناتج لكل رجل ساعة ھو مؤشر ھام یلقى ضوء
مدى نجاح المنشأة أو الصناعة المعینة فى استخدام مواردھا الحقیقیة، ومدى فعالیة استخدام عنصر 

كل ما یمكن أن تستخدمھ الوحدة اإلنتاجیة "ویمكن تعریف الموارد بأنھا    [2]   العمل فى عملیة اإلنتاج
  "من موارد طبیعیة، وموارد مالیة، وموارد بشریة

  
   مفھوم اإلنتاجیة وطرق قیاسھا

 :مفھومین مختلفین وإن كانا متداخلین وھما  بدایة یجب التمییز بین
  اإلنتاجیة،  اإلنتاج والمقصود بھ ناتج العملیة) 1
  .زمنیة محدد اإلنتاجیة والمقصود بھا العالقة بین المدخالت والمخرجات في فترة) 2
را تھ و ـــــمؤش, طرق قیاسھ, أھمیتھ إن مفھوم اإلنتاجیة مر بمراحل متعاقبة من التطور سواء في 

تقوم على مقارنة وھي التي " إنتاجیة العمل" فقد ارتبط مفھوم اإلنتاجیة في البدایة. آلیات تطبیقھ
رأس "قیاس اإلنتاجیة عبر إدخال متغیرات في القیاس  وقد تطور. المخرجات مع مدخل العمل فقط

لذا برز مقیاس جدید لإلنتاجیة وھو مقیاس متعدد . الخدمات األخرى ,القدرة اإلداریة, اآلالت, المال
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اإلنتاجیة المتعددة "وسمى . ریةالقدرة اإلدا, اآلالت, راس المال, عناصر العمل المتغیرات مكون من
 . من مقیاس اإلنتاجیة باستخدام عنصر العمل فقط بدالً 

 مقترن الناتج في ارتفاع حدوث عند وتحدث. اإلنتاج وعوامل النواتج بین عالقة علىوتقوم االنتاجیة 
 5] [4]   [  ,[3]"أقل إنتاج بعوامل ذاتھ الناتج ینتج عندما أو اإلنتاج، عوامل في تناسباً  أقل بارتفاع

  
 ان یجب فاالداري .اإلدارة وعملیة التقییم، المراقبة، التحلیل، عملیة من طبیعي جزء ھو : اإلنتاجیة قیاس
 معرفة وللمنشأة االساسیة األھداف تحقیق على یساعد اإلنتاجیة قیاس ان .تحسینھا اجل من اإلنتاجیة یقیس
  .معین ناتج لخلق الموارد استغالل كفاءة

 
 :اإلنتاجیة مقاییس

  الكلیة اإلنتاجیة .
 اإلنتاج عناصر جمیع وبین اإلنتاج بین الكمیة العالقة الى (الكلیة العوامل إنتاجیة وا الكلیة اإلنتاجیة تشیر

 كمیة بین الحسابیة النسبة اال ھي ما المفھوم ھذا بحسب اإلنتاجیة فان وعلیھ إنتاجھ، في ساھمت التي
 في استخدمت التي المدخالت وكمیة محددة، زمنیة فترة خالل انتجت التي والخدمات السلع من المخرجات

  :   [ 3]   اإلنتاج  من القدر ذلك تحقیق
 TFP     =المخرجات اجمالي ÷ المدخالت اجمالي  

Total Output/ (1 Input + 2 Input + 3 Input ….)   =TFP 
 

 :اإلنتاجیة أھمیة
 المنتجات بیع اسعار تخفیض إلى اإلنتاجیة تؤدي -1
 العاملین من نسبة من التخلص إلى القصیر المدى في اإلنتاجیة زیادة یؤدي -2
 .المتعددة االستعماالت ذات النادرة للموارد االمثل االستخدام اإلنتاجیة تحقق -3
 للسكان واالجتماعیة االقتصادیة الرفاھیة وتحقیق المعیشة مستوى تحسین -4
ج فاالستخدام .القومیة الثروة لزیادة الوحید المصدر ھي اإلنتاجیة  -5  اإلنتاج، في الفاقد یقلل للموارد المنتِ

 .الضیاع من النادرة الموارد على وبالتالي،یحافظ
 

   :اإلنتاجیة محددات
إطار محدد یحكم اإلنتاجیة بھدف  حاولت العدید من الدراسات التي انصبت على اإلنتاجیة التوصل إلى

  3] [ : ھي ثالث مجموعات أساسیة وھي  زیادتھا
تحكم مدخالت العملیة  وھي المحددات التي تؤثر بشكل مباشر على العالقة إلى: محددات مباشرة -1

   .اإلنتاجیة بمخرجاتھا
المحددات التي تؤثر بشكل غیر مرئي على العالقة التي تحكم المدخالت  وھي: محددات غیر مباشرة -2

   .بالمخرجات
التي تؤثر على اإلنتاجیة  ویقصد بھا السیاسات و القوانین والبنیة المؤسساتیة: محددات إستراتیجیة -3

   .سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر
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  مؤشرات االنتاج 
  :تصنف مؤشرات االنتاج الى وحدات قیاس مختلفة وكمایاتي 

حسب وحدات القیاس وتقسم الى  وحدات عینیة قیاسیة مثل الوزن والطول والحجم وھي مبسطة  -  1
   جدا  یصعب استخدامھا للتعبیر عن حجم منتوجات مختلفة 

, , الساعات , الدقائق ( كمؤشرات  لحجم االنتاج یعبر عنھا بوحدات العمل    وحدات عمل قیاسیة  - 2
  )الساعات المبرمجة , الدقائق المبرمجة  

 
   السعة االنتاجیة

ھي قدرة تلك الوحدة االنتاجیة القصوى خالل وحدة زمنیة معینة ومن خالل اقل  استخدام  للظروف 
یمكن ان تكون ماكنة ما ، اومجموعة مكائن ، والوحدة الزمنیة ، والوحدة االنتاجیة  االنتاجیة  المتوفرة

تكون عادة سنة واحدة ، شھرا واحدا ، وجبة عمل واحدة ، ساعة واحدة ، والسعة االنتاجیة بالوحدات 
تتداخل العوامل مع بعضھا وھذا یجعل امكانیة . العینیة تكون بالمتر ، الكغم ، المتر المكعب   وما شابھ 

  .]6[لذلك نسعى الیجاد عالقة مبسطة تربط العوامل وھي عامال االداء والزمن حصرھا صعب 
                                                               p  V      ×Qp  = Tp   

  السعة االنتاجیة:  Qp               :حیث  
Tp                          : الرصید الزمني القابل لالستخدام 
                    p  V : معدل االنتاج( االداء (  

واداء المعدات ھو اقصى اداء ممكن خالل استخدام بنوعیة معینة مبرمجة ثابتة ، والرصید الزمني 
  القابل لالستخدام 

باالیام  اوالساعات ویتحدد بطرح العطل واالعیاد واالجازات وایام التوقف ) تحت التصرف(  
احیانا توصف توقفات العمل المبرمجة بنسبة .   من الرصید التقویمي ) الصیانة والتصلیح( المبرمجة 

  :  ]6[ مئویة من حجم الرصید الزمني من المعادلة التالیة
                                                       )  100     /d.h(1 - tz            = Tp     

  حیث 
           d    :عدد ایام التشغیل  

         h     :ساعات العمل الیومیة  عدد  
           tz    :یة من الرصید الزمني ئوالتوقفات عن العمل المبرمجة كنسبة م  

  .ونضرب الرصید الزمني الناجم باداء المعدات في الساعة الواحدة نحصل على السعة االنتاجیة السنویة
 

  ادارة عملیة االنتاج
ویتحدد متوى االدارة  ,  ھددف یؤمن مسارا منتظما ومستمرا لالنتاجھي نشاط منتظم مبرمج وعلمي  

ة االنتاج في االتجاھات وتنفذ ادار8][9 ]   [لة عنھاواالنتاجیة بتحدد الواجبات المناطة بھا والمسؤ
  :التالیة

  ادارة الطلبات على المنتوج  -
  التخطیط التنفیذي في عملیة االنتاج  -
  ادارة رقابة العملیة االنتاجیة  -
 متابعة وتوثیق العملیة االنتاجیة  -
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  : الدراسة الحقلیة 2.
البحث على الناحیة العملیة في جمع المعلومات وذلك من خالل الزیارات المیدانیة لمشاریع  اعتمد 

اكساء الطرق على الشكل الذي یضمن الخروج بنتائج یمكن االعتماد علیھا في تطویر المشاریع من 
  .حیث الحصول على اعلى انتاجیة وافضل كفاءة بأقصر مدة

  :اسلوب جمع المعلومات  1.2
البحث جمعت المعلومات النظریة حول الموضوع واخذت فكرة وافیة عن المكائن  في بدایة

یعد اكمال و .المستخدمة في اكساء الطرق وقد تم ذلك بمراجعة المصادر الخاصة بھذا الموضوع
جمع المعلومات عن جمیع المكائن المستخدمة في عملیة االكساء ومعرفة العوامل المؤثرة على 

وتم ترتیب المعلومات في  .ھم النقاط المراد جمعھا والمتعلقة بأنتاجیة المكائنانتاجیتھا تم وضع ا
  .جداول ثابتة لتسھیل عملیة جمعھا مراعین في ذلك الدقة واالختصار

فھو خاص بالمعلومات ) 2(المعلومات المراد جمعھا عن الفارشة اما الجدول ) 1(ویبین الجدول 
  .یبین المعلومات الخاصة بالسیارات )3(المراد جمعھا عن الحادلة والجدول 

  
 

 )الباحث( المعلومات المتعلقة بالفارشة )1(جدول رقم 
  :التاریخ     اسم الباحث

  
  

    وقع المشروع:              الظروف الجویة
   حجم المشروع

 
  

                                          
  كلفة المشروع

  

الفترة الزمنیة المتوقعة النھاء 
  المشروع

    كلفة الماكنة         

:                                                 عدد المكائن المستخدمة
  كلفة الوقود والزیت

  

  :الكادر المستخدم 
  

    نوع الفارشة 

    عرض الفارشة   نوع االسفلت المستخدم
  :مھارة السائق    الحیاة المتوقعة

  
  

               
  لوقتا

  سمك 
  الطبقة

  المفروشة

عدد 
  االمتار

المنجزة 
  في الساعة

سرعتھا 
عند 

  االشتغال

عدد دقائق 
العمل 
خالل 

  الساعة

زمن 
  االنتظار

نوع 
  االنتظار

  المالحظات
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 )الباحث( المعلومات المتعلقة بالحادلة) :2(جدول رقم 

  :التاریخ     اسم الباحث
  

  

    وزن الحادلة    الظروف الجویة
    سمك الطبقة قبل الحدل    المشروعحجم 

الفترة الزمنیة المتوقعة النھاء 
  المشروع

    سمك الطبقة بعد الحدل 

   عدد الكادر المستخدم
 
  

                                          
  خبرة السائق

  

    كلفة الحادلة   عدد المكائن المستخدمة
                :                                 عرض الحادلة

  عدد مرات الحدل الفعلیة
  

    عدد مرات الحدل المطلوبة   كلفة الوقود والزیت
       الحیاة المتوقعة

       مقدار التداخل
عدد االمتار   الوقت

المنجزة في 
  الساعة

عدد دقائق 
  العمل

نوع التوقفات   سرعة الحادلة
  وعددھا

  المالحظات

  
 

  بالسیاراتالمعلومات المتعلقة )3(الجدول 

  
  
  

  :التاریخ     اسم الباحث
  

  

    الحمولة    الظروف الجویة
    كلفة السیارة    حجم المشروع

    الحیاة المتوقعة   نوع السیارة

   عدد السیارت
  

    خبرة السائق

    موقع المعمل   سعة السیارات
    الحیاة المتوقعة   

    مقدار التداخل   كلفة الوقود والزیت
رقم 

  السیارة
زمن 

  التحمیل
زمن 
  االیاب

زمن 
  التفریغ

زمن 
  الذھاب

زمن 
  االنتظار

نوع 
  االنتظار

  المالحظات
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  المشروع االول في كربالء المقدسة)  4(جدول ر قم 
   

  محافظة كربالء –) مقابل المنتزه(اكساء طریق حي الحسین 
 

 اسم المشروع

  الجھة المنفذة للمشروع  مدیریة طرق محافظة كربالء
  وصف المشروع   سم لطبقة االسفلت)6(متر بسمك )22(متر وعرضھ )628(تنفیذ طریق طولھ 

  
  :عدد الساعات الدراسیة   ساعات 6

  عدد ایام العمل  یوم واحد
 :الفارشة  -1

 Hose (11011k)نوع الفارشة          
  م)2.30(عرض الفارشة     
  سنوات 3الحیاة المتوقعة لھا 
  سنوات 3مھارة السائق     

  خمسة عمال, مشرف واحد , المستخدم     سائق فارشة الكادر 

المكائن والمعدات 
  :المستعملة 

  

 :الحادلة  -2
  )ھزاز)   (EIVA(نوع الحادلة           

  م)1.40(عرض الحادلة           
  سنوات 9الحیاة المتوقعة          

  طن 8وزن الحادلة              
  الكادر المستخدم        سائق واحد

  سم 5سمك الطبقة بعد الحدل   ,        سم 6:الطبقة قبل الحدل  سمك

  

 :السیارات -  3
  سیارات 6: عدد السیارات            
  مارسیدس: نوع السیارة              
  طن 18: نوع الحمولة              

  
  
  
  

  
  

  المشروع الثاني في بغداد الحبیبة)  5(جدول ر قم 
  

  حي الخلیج –اكساء طریق في محافظة بغداد 
 

 اسم المشروع

  مدیریة طرق محافظة بغداد
  

الجھة المنفذة 
  للمشروع

  سم )15(متر بسمك )7(اكساء عدة شوارع في المنطقة بأطوال مختلفة وعرض 
  

  وصف المشروع 
  

عدد الساعات   ساعات 5
  :الدراسیة 

  عدد ایام العمل  یوم واحد
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 :الفارشة  -3
   BARBER GREEN)نوع الفارشة          

  م3.4عرض الفارشة 
  سنوات 7الحیاة المتوقعة لھا 
  سنوات 3مھارة السائق     

  خمسة عمال, مشرف واحد , الكادر المستخدم     سائق فارشة 
  

المكائن والمعدات 
  :المستعملة 

  

 :الحادلة  -4
  -A      حادلة مطاطیة نوع   نوع الحادلة      SAKAI – TS 7409  

  م)2.1(عرض الحادلة           
  سنوات 9الحیاة المتوقعة          

  طن 16وزن الحادلة              
  الكادر المستخدم        سائق واحد

  سم 15:سمك الطبقة قبل الحدل 
  سم 13سمك الطبقة بعد الحدل  

  -B      نوع الحادلةABG-ALEXANDER(  
  م)65.1(عرض الحادلة           
  سنوات 10الحیاة المتوقعة          

  طن 16وزن الحادلة              
  الكادر المستخدم        سائق واحد

  سم 15:سمك الطبقة قبل الحدل 
  سم 13سمك الطبقة بعد الحدل  

  

  

 :السیارات 
  سیارات 5: عدد السیارات            
  مارسیدس: نوع السیارة              

  طن 18:         نوع الحمولة      

  

  
  
  

  المشروع الثالث في بغداد الحبیبة)  6(جدول ر قم 
 اسم المشروع محافظة بغداد -اكساء طرق حي االمین 

  الجھة المنفذة للمشروع  مدیریة طرق محافظة بغداد 
 سم )15(متر بسمك )7(كساء عدة شوارع في المنطقة المذكورة بأطوال مختلفة وعرض 

  
  وصف المشروع 

  
  :عدد الساعات الدراسیة   ساعات 5

  عدد ایام العمل  یوم واحد
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 :الفارشة  -5
   BARBER GREEN)نوع الفارشة          

  م3.2عرض الفارشة 
  سنوات 7الحیاة المتوقعة لھا 
  سنوات 3مھارة السائق     

  خمسة عمال, مشرف واحد , الكادر المستخدم     سائق فارشة 

  :المكائن والمعدات المستعملة 
  

 :الحادلة  -6
  -A          نوع الحادلة     حادلة مطاطیة نوعSAKAI – TS 7409  

  م)2.1(عرض الحادلة           
  سنوات 8الحیاة المتوقعة          

  طن 16وزن الحادلة              
  الكادر المستخدم        سائق واحد

  سم 15:سمك الطبقة قبل الحدل 
  سم 13سمك الطبقة بعد الحدل  

  -B      نوع الحادلةALEXANDER-134(  
  م)65.1(عرض الحادلة           
  سنوات 2الحیاة المتوقعة          

  طن 16وزن الحادلة              
  الكادر المستخدم        سائق واحد

  سم 15:سمك الطبقة قبل الحدل 
  سم 13سمك الطبقة بعد الحدل  

  

 :السیارات 
  سیارات 5: عدد السیارات            
  مارسیدس: نوع السیارة              
  طن 18: نوع الحمولة              

  

 
  

  المشروع الرابع في بغداد الحبیبة)  7(جدول ر قم 
  

  محافظة بغداد -) الخط السریع(كساء طریق البیاع ا
 

 اسم المشروع

  المنفذة للمشروعالجھة   الكرخ –مدیریة طرق محافظة بغداد 
  سم )15(متر بسمك )7(كساء عدة شوارع في المنطقة المذكورة بأطوال مختلفة وعرض 

  
  وصف المشروع 

  
  :عدد الساعات الدراسیة   ساعات 5

  عدد ایام العمل  یوم واحد
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 :الفارشة  -7
   BARBER GREEN)نوع الفارشة          

  م5عرض الفارشة 
  سنوات 6الحیاة المتوقعة لھا 
  سنوات 5مھارة السائق     

  عمال سبعة, مشرف واحد , الكادر المستخدم     سائق فارشة 
  

  :المكائن والمعدات المستعملة 
  

 :الحادلة  -8
  -A     نوع الحادلة) :HRMM(  

  م)1.76(عرض الحادلة           
  سنوات 5الحیاة المتوقعة          

  طن 16وزن الحادلة              
  المستخدم        سائق واحدالكادر 

  سم 10:سمك الطبقة قبل الحدل 
  سم 9سمك الطبقة بعد الحدل  

  -B      نوع الحادلةABG ALEXANDER-134(  
  م)65.1(عرض الحادلة           
  سنوات 2الحیاة المتوقعة          

  طن 16وزن الحادلة              
  الكادر المستخدم        سائق واحد

  سم 7:الطبقة قبل الحدل سمك 
  سم 8سمك الطبقة بعد الحدل  

  

  

 :السیارات 
  سیارات 5: عدد السیارات            
  M.A.N: نوع السیارة              
  طن 32: نوع الحمولة              

  

    
 المشروع الخامس في كربالء المقدسة)  8(جدول ر قم 

  محافظة كربالء –اكساء طریق ساحة االحتفاالت 
 

 اسم المشروع

  الجھة المنفذة للمشروع   مدیریة طرق محافظة كربالء
  وصف المشروع   سم)6(متر بسمك )22(متر وعرضھ )628(اكساء طریق بطول 

  
  :عدد الساعات الدراسیة   ساعات 6

  عدد ایام العمل  یوم واحد
 :الفارشة  -9

  (Titan - ABG)نوع الفارشة          
  م7.25عرض الفارشة 

  سنوات 7الحیاة المتوقعة لھا 
  سنوات 3مھارة السائق     

  :المكائن والمعدات المستعملة 
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  خمسة عمال, مشرف واحد , الكادر المستخدم     سائق فارشة 
 :الحادلة  - 10

  -A      نوع الحادلة)EIVA)   (نوع ھزاز(  
  م)1.4(عرض الحادلة           

  سنوات 9      الحیاة المتوقعة    
  طن 8وزن الحادلة              

  الكادر المستخدم        سائق واحد
  سم 6:سمك الطبقة قبل الحدل 
   سم 5سمك الطبقة بعد الحدل  

   

  

 :السیارات 
  سیارات 5: عدد السیارات            
  مارسیدس: نوع السیارة              
  طن 18: نوع الحمولة              

  

  معدالت معامل الوقت خالل یوم عمل للمواقع عینة البحث)    9(جدول رقم 
 

  
  :المعلوماتتحلیل 2.2 

على  و )4,5,6,7,8(على المشاریع المبینة في الجداول  لیة التي اجریتالدراسة الحقمن خالل 
في الجداول  المكائن المستخدمة في اكساء الطرق والتي تشمل السیارات والحادالت والفارشات

  .تحلیل النتائج والمعلومات الحقلیة المؤثرة على انتاجیة كل منھما تم )1,2,3(
  :السیارات  -1

 .یل مرة اخرىمالرجوع الى المعمل للتح ثم تقوم السیارات بنقل االسفلت من المعمل الى موقع العمل 
نوع مارسیدس ) طن 18(سیارات ذات حمولة , وقد صنفت السیارات الى مجموعتین الجراء التحلیل 

عة وقد تمت الدراسة بحساب زمن الدورة لكل مجمو) M.A.N(نوع ) طن 32(وسیارات ذات حمولة 
  .ومعرفة الظروف المؤثرة علیھا والتي تؤثر بشكل سلبي على انتاجیة السیارة

  -:من المالحظات المیدانیة یتبین ان انتاجیة السیارة تعتمد على 
  :زمن الدورة    - 

رجوعھا الى بدایة تحمیل مرة وھو الزمن الذي تستغرقھ السیارة الناقلة لالسفلت من بدایة التحمیل و
من و .فعالیات التحمیل والذھاب والتفریغ واالیاب وزمن االنتظار والوقت الضائعوتشمل , اخرى

یساوي ) S.D(وجد ان االنحراف القیاسي ) طن 18(مالحظة زمن الدورة لمجموعة السیارات حمولة 
مما یدل على تقارب القراءات لزمن الدورة ) 0.427(ھو %) 90(ومجال الثقة الحتمالیة ) 0.52(

ھو ) طن 32(اوت فیما بینھما اما االنحراف القیاسي لمجموعة السیارات حمولة وعدم وجود تف
مما یدل على تقارب القراءات لزمن الدورة ) 0.532(ھو %) 90(ومجال الثقة الحتمالیة ) 0.459(

 .ایضا
 
  

 -بغداد  اسم المشروع
  البیاع

 –بغداد 
  حي الخلیج

بغداد حي 
  االمین

كربالء حي 
  الحسین 

كربالء ساحات 
  عامة

  0.516  0.394  0.146  0.156  0.183  معدل معامل الوقت خالل الیوم



ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ31  ơƀҰƵǚ¤)(A  əӨƞƵǚ14¤2013    بناء نظام  حاسبي لحساب انتاجیة مكائن اكساء الطرق 
  
  

238 
 

  -:وتشمل زمن الدورة على 
 -:زمن التحمیل  -1

لسیارة حتى انتھاء التحمیل وامتالء وھو الزمن من بدایة نزول المواد من سایلو المعمل الى ا
  .السیارة بالسعة المطلوبة

یعتمد زمن التحمیل على انتاجیة المعمل المجھز وسعة السیارة وبشكل عام فان زمن التحمیل یمثل 
من %) 6.35(جزء صغیر من زمن الدورة حیث كان معدل زمن التحمیل لكل السیارات یساوي 

قلیة تم مالحظة ان معدل زمن التحمیل لمجموعة السیارات زمن الدورة ومن خالل الدراسة الح
) طن 32(دقیقة بینما معدل زمن التحمیل لمجمووعة السیارات حمولة ) 11(ھو ) طن 18(حمولة 

دقیقة السبب في ذلك یعود الى ان انتاجیة المعمل المجھز للمجموعة الثانیة ھو اكبر من ) 9(ھو 
من %)  7.7(ھو  )طن 18(من التحمیل للسیارات حمولة زلذلك نالحظ معدل , المجموعة االولى

كما في  من زمن الدورة %) 5(ھو ) طن 32(زمن الدورة بینما معدل زمن التحمیل للسیارات 
وقد شارك في تخفیض ھذه النسبة ھو ازدیاد زمن الدورة لھذه المجموعة عن المجموعة ) 3(الشكل 
  .االولى

التي تجھز المواد ) Power Shovel(المجرفة االلیة ویعتمد زمن التحمیل كذلك على سعة 
وان اي عطل لھذه المجرفة یسبب تأخیر في تجھیز المواد مما یؤدي الى زیادة زمن , للمعمل

  .التحمیل
 -:زمن الذھاب  -2

وھو الزمن من بدایة خروج السیارة المحملة من المعمل حتى وصولھا الى موقع العمل ویعتمد 
ة بین موقع العمل والمعمل ومعدل سرعة السیارة ومن خالل الدراسة زمن الذھاب على المساف

) 30(ھي ) طن 18(الحقلیة تبین ان المسافة بین موقع العمل والمعمل لمجموعة السیارات حمولة 
كیلومتر في الساعة ومعدل زمن الذھاب ھو ) 55(كیلومتر ومعدل سرعة السیارة في الذھاب ھي 

) طن 32(بین الموقع والمعمل لمجموعة السیارات حمولة ة ا المسافمن زمن الدورة بینم%) 21.9(
  كیلومتر ومعدل سرعة السیارة في الذھاب ) 32(ھي 
  
  

  
  

                               
  

  
  

  طن 32الدورة للسیارات حمولة زمن معدل            طن  18زمن الدورة للسیارات حمولة معدل         
 زمن الدورة للسیارات) 3(شكل رقم 

  
 )1(وكما في الشكل  من زمن الدورة%) 25(كیلومتر في الساعة ومعدل زمن الذھاب یساوي ) 40(
  .وانخفاض معدل السرعة في امجموعة الثانیة یعود الى ازدحام المرور في الطریق, 

 -:زمن التفریغ  -3
ویعتمد  .ھو الزمن من بدایة صعود بدن السیارة وتفریغ الحمولة حتى نزول البدن وانتھاء الحمولة

ومن خالل الدراسة الحقلیة تبین ان  .زمن التوزیع على انتاجیة الفارشة ومھارة السائق في التوزیع

  %32زمن االیاب
  %5زمن التحمیل
   %25زمن الذھاب
  %3زمن التفریغ

  %35 زمن االنتظار

   %28.6زمن االیاب
  %7.7زمن التحمیل
   %21.9زمن الذھاب
  %3.2زمن التفریغ

    %38.6 زمن االنتظار
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بینما معدل زمن التفریغ للسیارات ) دقیقة4.5 (ھو ) طن 18(معدل زمن التفریغ للسیارات حمولة 
من %) 3.2(یشكل ) طن 18(وكان زمن التفریغ للسیارات حمولة ) دقیقة5.5(ھو ) طن 32(حمولة 

)  3(وكما في الشكل  ن الدورة ومن زم%) 3(ھو ) طن 32(زمن الدورة بینما للسیارات حمولة 
السبب في ذلك یعو الى زیادة زمن الدورة للسیارات الكبیرة وكذلك الن التفریغ كان یتم على مرحلتین و

بینما السیارات الكبیرة تستمر في التفریغ مع استمرار الماكنة في , في بعض السیارات الصغیرة
  .االكساء

 -:زمن االیاب  -4
السیارة من الموقع حتى وصولھا الى المعمل ویعتمد زمن االیاب على  ھو الزمن من بدایة خروج

ان معدل سرعة السیارات الصغیرة ھو  .المسافة بین المعمل والموقع المجھز ومعدل سرعة السیارة
كیلومتر في الساعة وانخفاض السرعة في السیارات الكبیرة یعود الى ازدحام الطریق وتقاعس ) 42(

في الوصول الى المعمل بسرعة مما ادى الى زیادة زمن االیاب على زمن الذھاب السائق وعدم رغبتھ 
من زمن الدورة بینما زمن الذھاب ھو %) 32(ان زمن االیاب للسیارات الكبیرة , لكل السیارات 

  .من زمن الدورة%) 25(
من ) %22(من زمن الدورة وزمن الذھاب ھو %) 28(اما السیارات الصغیرة فأن زمن االیاب ھو 

  ).3(وكما في الشكل , زمن الدورة
 -:وقف تزمن ال -5

  .وھو الزمن الذي تستغرقھ السیارة في انتظار دورھا في التحمیل والتفریغ عند وجود سیارات قبلھا
ومن الدراسة تبین ان , ویحدث الوقت الضائع بسبب عطل السیارة او ماكنة االكساء او المعمل المجھز 

من زمن الدورة وھي نسبة عالیة وتمثل اكبر زمن للدورة %) 36.8(زمن التوقف لكل السیارات ھو 
نت تجھز اكثر وذلك الن المعامل كا, ومعظم ھذا الزمن كان في انتظار السیارات لدورھا في التحمیل 

لقد كان معدل زمن التوقف یساوي تقریبا .من موقع واحد مما یتطلب تحمیل عدد كبیر من السیارات
نالحظ زیادة نسبة ) طن 18(ساعة كاملة لكل السیارات وبسبب قلة زمن الدورة للسیارات الصغیرة 

بسبب %) 35(ھو و) طن 32(من زمن الدورة بینما للسیارات الكبیرة %) 38.6(زمن التوقف وھو 
  ) .4(وكما في الشكل , زیادة زمن الدورة لھا 

    
  
  
  
  
  
  
 
  

  زمن الدورة لكل السیاراتمعدل  یبین  ) 4(شكل رقم 
   

  :السیاراتعدد    -
ھذا , عددھا وتكون الحالة غیر اقتصادیة اذا زاد العدد عن رقم معین  تزداد انتاجیة السیارات بأزدیاد
  -:الرقم لعدد السیارات یعتمد على 

 .فكلما زادت انتاجیة الفارشة زاد عدد السیارات المطلوبة لتجھیز االسفلت -:انتاجیة الفارشة  -1

  
   %30.3زمن االیاب

  %6.35زمن التحمیل
  %23.45زمن الذھاب

  %3.1زمن التفریغ
  %36.8زمن االنتظار
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 .یارات وبالعكسعندما تكون سرعة السیارة قلیلة نحتاج الى عدد اكبر من الس - :سعة السیارة  -2
 .فكلما زادت مسافة الذھاب واالیاب ازداد العدد المطلوب للسیارات وبالعكس - :مسافة الذھاب واالیاب  -3
عندما تكون انتاجیة المعمل عالیة یزداد عدد السیارات الممكن تحمیلھا مما  -:انتاجیة معمل االسفلت  -4

 .یزید في انتاجیة السیارات
 
  الفارشة 2 -   

   یقل زمن   ان انتاجیة الفارشة تعتمد على زمن اشتغالھا وزمن االنتظار فتزداد االنتاجیة عندما 
انتاجیة    ل دلقد تم تصنیف ساعات عمل الفارشة على اساس السمك وكان مع, النتظار وبالعكس ا

 ومجال ثقة  )81( قدره وبانحراف قیاسي  الساعة في) م235(ھو ) سم 15(الفارشة التي تعمل بسمك 
رات تعلى تشتت الف  یدلوھذه قیمة كبیرة مما) 119(ھو %) 90(محسوب على اساس احتمالیة 

اما معدل انتاجیة الفارشة  , وتذبذبھا وتباعدھا عن المعدل اي ان االنتاجیة متباینة خالل ساعات العمل 
بانحراف قیاسي قدره و الساعة ا متر في )350(سم ھو ) 10- 6(التي تعمل بسمك یتراوح بین      

وھذا الرقم كبیر جدا مما یدل على تباین ) 157(ھو %) 90(وب بأحتمالیة حسالم ومجال ثقة  151
 .االنتاجیة خالل ساعات العمل

  
 -:زمن االنتظار 

  -:وھو الزمن الذي یشمل كل التوقفات في عملیة االكساء ویمكن تلخیص ھذه التوقفات بما یلي 
دمة من معمل االسفلت وھذا االنتظار یأخذ معظم الوقت في انتظار السیارات القا -1

دقیقة ) 60 – 20(المشاریع التي تم زیارتھا لقلة عدد السیارات المستخدمة ویتراوح مابین 
لكل ساعة ففي المشاریع التي یكون فیھا موقع العمل قریب تكون فترة االنتظار قلیلة اما 

زمن الدورة للسیارات كبیر وبذلك یكون وقت  عندما یكون الموقع بعید عن المعمل فیصبح
سیارات ) 6 – 5(االنتظار للفارشة طویل الن عدد السیارات تقریبا ثابت ویتراوح مابین 

 .فقط في كل المشاریع 
وتعدیلھ في المناطق المنخفضة  المجارف الیدویةوضع االسفلت بواسطة -2

وھذا التوقف یحصل في الشوارع الفرعیة اكثر من , والمناطق التي التصل الیھا الفارشة
دقایق لكل ساعة ) 9 –صفر (الشوارع الرئیسیة ویأخذ فترة قلیلة جدا ویتراوح مابین 

 .عمل
عتمد على انتظار تھیئة السیارة للوقوف خلف الفارشة وقلب االسفلت وھذا التوقف ی -3

مھارة السائق فأن السائق الماھر الیتاخر في ھذه العملیة ویقوم بقلب االسفلت بمرحلة 
ویقوم , بحیث تكون خلف الفارشة مباشرة واحدة حیث یفرغ كمیة من االسفلت في وعاء 

الفارشة ویستمر في بقلب االسفلت بمرحلتین او ثالث مراحل احیانا وال یستطیع السیر 
اما السائق غیر الماھر فیتأخر في تھئیة السیارة , رشة حتى ینتھي االسفلت السیر مع الفا

 .دقائق في كل ساعة) 10 – 2(وھذا التوقف یتراوح مابین , مع الفارشة وھي تعمل 
ویزداد ھذا التوقف عادة عند استخدام فارشة قدیمة ولكن في  - :عطل الفارشة  -4

في الفارشة اال في یوم واحد فقط وكانت  كل المشاریع التي تم زیارتھا لم یحصل اي عطل
وكان مجموع الوقت المستغرق في التصلیح ھو ) Titan(الماكنة المستخدمة من نوع 

 .وھو وقت قلیل نسبیا, دقیقة خالل الیوم ) 15(
ویحصل عادة في بدایة الیوم وفي الطرق التي الترش علیھا  -:تنظیف الطریق  -5

, الحصى والرمل واالتربة بواسطة مضخة ھواء طبقة من الزفت حیث ینظف الطریق من
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ویزداد ھذا التوقف ایضا في االیام التي تلي االیام الممطرة حیث تتكون بقع من الماء على 
 ,الطریق مما یتطلب ازلتھا 

لكل ) 45 –صفر (ویتراوح ھذا التوقف من خالل مالحظة المشاریع التي تم زیارتھا من 
  .ساعة

لى الشارع نتیجة قلب كمبة من االسفلت اكثر من سعة حاویة ازالة االسفلت الساقط ع -6
وتحصل ھذه عادة عندما یكون سائق السیارة غیر ماھر وتتراوح فترة االنتظار , الفارشة

 .دقیقة لكل ساعة) 12 –صفر (ھذه مابین 
ویزداد ھذا االنتظار في الشوارع الفرعیة  -:تغیر مسار الفارشة وتھیئتھا للعمل  -7

 .دقیقة لكل ساعة) 6 –صفر (ین ویتراوح ماب
وھذا التوقف یعتمد على العمال انفسھم اوال ثم على وجود المھندس  -:اضاعة الوقت  -8

 –صفر (فیقل ھذا التوقف بوجود المھندس ویزداد بغیابھ ویتراوح مابین , او المشرف ثانیا
 .دقیقة) 38

 
  :زمن اشتغال الفارشة  -

الفارشة وحتى انتھاء كمیة االسفلت وھي الفترة من وضع االسفلت في وعاء 
ان معامل الوقت یمثل النسبة المئویة لعدد دقائق العمل الفعلیة خالل , ) Hopper(في الوعاء 

الساعة الواحدة وقیمة معامل الوقت تحدد انتاجیة الفارشة فنالحظ ان االنتاجیة تزداد عند الساعة 
رات سوف تتجمع عند الساعة الثانیة عشر الواحدة ظھرا لزیادة معامل الوقت وذلك الن السیا

وھي ساعة الغداء في بعض المشاریع التي زرناھا تقل االنتاجیة عند الساعة التاسعة وذلك الن 
  .العمل في بدایتھ ویحتاج الى فترة لتنظیف الطریق وتھئیة الفارشة للعمل

وھي نسبة قلیلة وتدل على %) 27(وكان معدل معامل الوقت لكل ساعات العمل ھو 
ھو ) ساحة االحتفاالت –كربالء (كان مشروع )   10( ومن مالحظة الجدول , انتاجیة قلیلة 

افضل المشاریع من حیث االنتاجیة والسبب یرجع الى ان عدد السیارات ثابت تقریبا كافیا 
  .داللمشروع والكادر كان جی

فكانت االنتاجیة واطئة وذلك الن عدد السیارات ) حي الخلیج –بغداد (اما مشروع 
المستخدم كان قلیل جدا والیكفي لالستمرار في العمل فكانت معظم التوقفات في انتظار 

  .السیارات
فكانت فیھ اوطأانتاجیة وذلك الن عدد السیارات ) حي االمین –بغداد (اما مشروع 

المستخدمة في المشروع كانت قلیلة وكذلك لقلة كفاءة الكادر المستخدم والن االكساء كان في 
شارع فرعي مما زاد زمن االنتظار االتي من وضع القیر في مناطق منخفضة ومناطق التصل 

  .الیھا الفارشة
فكانت انتاجیتھ واطئة ایظا وذلك لقلة عدد السیارات ) بیاعال –بغداد (اما مشروع 

والن المسافة بین المعمل وموقع العمل بعیدة ) طن 32(المستخدمة رغم ان حمولتھا كانت 
  .كیلومتر مماتزید في زمن الدورة للسیارة)32(وتقدر بحوالي 

حي الخلیج فان انتاجیتھ افضل من مشروع البیاع و) حي الحسین –اما مشروع كربالء 
وحي االمین وذلك الن المسافة بین المعمل وموقع العمل قلیلة مما یقلل زمن الدورة للسیارة 
ویقلل من زمن االنتظار للسیارة علما بأن عدد السیارات كان ثابتا في كل المشاریع التي زرناھا 

  .سیارة) 6-5(تقریبا وھو مابین 
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  الحادلة -3

ة مرات وصوال الى السمك المطلوب والقوة المطلوبة یتمثل عمل الحادلة برص الطریق عد
تعتمد انتاجیة الحادلة وبصورة رئیسیة على و .للطریق لتحمل اثقال الحمل المروري المار علیھ

  -:عدة عوامل اھمھا 
  معامل الوقت -
  عدد مرات الحدل-
  عرض الحادلة -
  سرعة الحادلة -

الذي یمثل المعلومات الثابتة للحادالت في مواقع العمل الداخلة في ) 1(من الجدول رقم 
  : ستطیع حساب انتاجیة الحادلة والتي تساوين  الدراسة المیدانیة 

  عدد دقائق العمل خالل الساعة  ×السرعة  
 اانتاجیةعلى المؤثرة العوامل  اما .وبذلك یمكن معرفة عدد االمتار المنجزة خالل الساعة

  :فكما یاتي  .اعتمادا على الدراسة المیدانیة للمشاریع والنتائج المستخرجة منھا الحادلة 
  

  )Time factor(معامل الوقت  1.3
ویعتمد ھذا المعامل على زمن التوقف في الساعة وعدد مرات الحدل المطلوبة وسرعة 

عالیة كان معامل الوقت قلیل  الحادلة حیث كلما كانت عدد مرات الحدل قلیلة وسرعة الحادلة
  .وبالعكس

مطاطیة (من الدراسة المیدانیة للمشاریع المختلفة التي تمت على نوعین من الحادالت 
%) 17(وصل مقدار الوقت , نالحظ اختالف معامل الوقت خالل ساعات الیوم) وحدیدیة

لطبع یؤدي الى ھذا التباین با, خالل الساعة التاسعة%) 41(خالل الساعة الثانیة عشر و 
ونجد ان اعلى انتاجیة تكون خالل الساعة  .اختالف كبیر في انتاجیة الحادلة خالل الساعة

بینما اقل انتاجیة كانت في الساعة الثانیة %) 40(التاسعة صباحا وقیمة معامل الوقت ھو 
ن وھذا التذبذب في عمل الحادلة یعود الى تبای%) 15(بعد الظھر وقیمة معامل الوقت ھي 

اما زیادة االنتاجیة خالل الساعة الثالثة بعد الظھر وقیمة معامل الوقت , في انتاجیة الفارشة
  .فیعدو الى تراكم العمل للحادلة%) 30(فیھا ھو 

م واالنحراف القیاسي )1064(ان معدل االمتار المنجزة خالل الساعة للحادلة الحدیدیة ھو 
ھذه القیمة , %) 90(تبار ان االحتمالیة ھي على اع) 412(وقیمة مجال الثقة ) 655(لھا 

 .كبیر لمجال الثقة تدل على التباین الكبیر لالنتاجیة وتشتت وابتعاد القراءات عن المعدل
  .یعتمد معامل الوقت بصورة مباشرة على زمن التوقف بالساعة للحادلة

  .وفیما یلي تعریف زمن التوقف والعوامل المؤثرة علیھ
 :زمن التوقف  -

لزمن الذي یشمل زمن انتظار الفارشة وزمن انتظار انخفاض درجة حرارة وھو ا
  .االكساء وزمن صیانة الماكنة

دقیقة وحسب ) 20(ان عمل الحادلة یبدأ بعد فرش طبقة من االسفلت بزمن الیقل عن 
درجة حرارة الجو ونوعیة االسفلت وكذلك لكي تنخفض درجة حرارة طبقة االسفلت 

وھناك مقیاس حراري خاص لھذه العملیة وھذا االنتظار , م )120(المفروشة الى درجة 
  .بالطبع یقلل من انتاجیة الحادلة
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في جمیع المشاریع المشار الیھا سابقا لم تحدد درجة حرارة االسفلت المفروشة قبل 
الحدل او الوقت المطلوب النتظار برودة طبقة االسفلت من قبل المھندس او المشرف بل 

سائق الحادلة الذي لم یراعي اھمیة ھذه العملیة بسبب جھلھ بھا مما ادى الى  كانت تخول الى
حیث ان حدل الطریق تم بعد وضع , تشقق الطریق في بعض المشاریع التي تمت زیارتھا

  .م)120(طبقة االسفلت الى الحد المطلوب 
دقیقة خالل الساعة مما یدل على تباین وقلة ) 57 – 20(كانت قیمة التوقف تتراوح مابین 

 .االنتاجیة خالل الساعة
  

  : عدد مرات الحدل 2.3
تحدد عدد مرات الحدل من قبل المھندس اعتمادا على وزن الحادلة وسرعتھا وسمك طبقة 

  .االسفلت المفروشة وسمك الطبقة بعد الحدل
في جمیع المشاریع المدروسة ) الحدیدیةالمطاطیة و(ان التباین الكبیر في انتاجیة الحادلة 

كان بسبب عدم تحدید عدد مرات الحدل المطلوبة من قبل المھندس حیث كانت ھذه المھمة 
ان السائق نادرا مایمتلك خبرة ومھارة جیدة یستطیع من خاللھا  .تترك الى سائق الحادلة

تحدید عدد مرات  ان عدم .حدل الطریق بصورة جیدة وصوال الى السمك والقوة المطلوبة
الحدل تؤثر بصورة مباشرة على عامل الوقت الذي یزداد بأزدیاد عدد مرات الحدل ویقل 

فمثال في مشروع حي الخلیج كان الطریق , بنقصانھا وبالتالي تقل االنتاجیة وتزداد تبعا لذلك
ویحدل نفس الطریق %) 30(مرة مما زاد من معامل الوقت وھو ) 12 – 8(یحدل من 

ان قلة عدد مرات  %).15(مرات مما قلل معامل الوقت الى ) 6 – 4(ة اخرى بمقدار لمساف
 .الحدل ادى الى عدم الوصول الى القوة المطلوبة للطریق مما یسبب في تشوه عند استعمالھ

  
تأثیر على االنتاجیة فبأزدیاد عرض الحادلة تزداد  ةان لعرض الحادل : عرض الحادلة 3.3

لطریق بعرض ) مسارات الحدل(المساحة المحدولة للطریق وبذلك یقل عدد خطوط الحدل 
لم یعین مقدار التداخل  .بین مسار واخر للطریق) Over Lap(ویعین مقدار التداخل  .معین

)Over Lap ( عینة البحث في كل المشاریع. 
  

تحدد من قبل المھندس وھي تزید من عدد االمتار المنجزة خالل   :سرعة الحادلة 4.3   
الساعة اذا كانت السرعة عالیة وتقلل من عدد االمتار المنجزة خالل الساعة اذا كانت السرعة 

وكذلك فان السرعة القلیلة تزید من كفاءة الرص وبالعكس وكانت السرعة في المشاریع  .قلیلة
كم في الساعة وھي سرعة متوسطة وتعطي حدل جید النھا ) 5 – 4.5(وح مابین المدروسة تترا

  .كانت محددة من قبل المھندس
  

   :المعلوماتنتاائج تحلیل -  3
یمكن االعتماد علیھا في  تحسین عوامل  تم من خالل تحلیل المعلومات المیدانیة التوصل الى

  - :ومن ھذه العوامل ھياالنتاجیة لمكائن االكساء 
 عطل معمل االسفلت وتوقفاتھ الغراض الصیانةواحتمال  انتاجیة معمل االسفلت -1
 المسافة بین موقع العمل ومعمل انتاج االسفلت -2
 عدد السیارات المستخدمةو سعة السیارات الناقلة لالسفلت من المعمل الى موقع العمل -3
 مھارة سائق السیارةو عمر السیارات -4
 وموقع العملازدحام السیر بین معمل االسفلت  -5
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 عمر الفارشةو مھارة سائق الفارشة -6
 سمك طبقة االكساء -7
 عدد مرات الحدل المطلوبةو عمر الحادلةو مھارة سائق الحادلة -8
التخطیط االداري المبرمج من استخدام المكائن وعددھا و الظروف الجویةو ظروف الموقع -9

 ونوعیتھا
 .القیام بأعمال الصیانة في الموقع - 10

 
   للفارشةحساب االنتاجیة  -4

 العوامل التالیة اعتمادا على تاجیة الفارشة بوحدات الطن نحساب امن الممكن وضع معادلة ل
وكذلك تطلب ذلك  االنتاجیة مقدار  تدخل في حساب االنتاجیة كونھا مؤثرة جدا على التي 

  :معرف المعلومات التایة 
 من خالل البحث وھو  همعدل نسبة التوقفات للفارشة خالل الساعة وقد تم تحدید -

 % ) 18( في الشوارع الفرعیة یساوي  •
 % )  22( في الشوارع الرئیسیة یساوي  •

 وھذه تحدد من دلیل الفارشة ومن معرفة سمك االكساء : سرعة الفارشة  -
 )  c . m( كثافة االسفلت بمقیاس الرص  -

 :ھي  المقترحة  والمعادلة
  )1- R  ( ×N × Q   ----   )1(   X    ×60    ×Y   ×  Z ) =طن(انتاجیة الفارشة خالل الیوم ب

    حیث 
)دقیقة/م(سرعة الفارشة   =X 

)م(سمك االكساء =   Y 
 Z    = )م(عرض الفارشة

معدل نسبة التوقفات       =    R     
 N  =عدد ساعات العمل بالیوم    

) 3م/ طن(كثافة االسفلت بمقیاس الرص  =Q 
 

  بناء نظام حاسوب -5
یھدف النظام الى االستفادة من المعلومات المیدانیة عن مكائن االكساء : النظام بناء  منالھدف  -1

والمعلومات وتوظیفھا لحساب االنتاجیة لكل فارشة من خالل الظروف المحیطة بالفارشة 
 ) .1(الواردة في المعادلة رقم 

  :النظام من المحددات التالیة مدخالت تتكون عناصر   :       عناصرمدخالت النظام -2
 وذلك من دلیل الفارشة سرعة الفارشة موضوع البحث  - أ

 سمك االكساء للطلبقة المطلوب فرشھا  -  ب
 عرض الفارشة  -  ت
 للشوارع الرئیسة %) 22(للشوارع الفرعیة و%) 18(معدل نسبة التوقفات  من خالل البحث   -  ث
 عدد ساعات العمل بالیوم  -  ج
 ) 3م/طن(كثافة االسفلت   -  ح
حسب تخمین وتحدید مدیر المشروع  التحمیل و زمن الذھاب و زمن التفریغ و زمن االیابزمن   -  خ

    وحسب خبرة مشغل الفارشة
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نستطیع من خالل تطبیق النظام ایجاد انتاجیة الفارشة في موقع العمل    :عناص مخرجات النظام  -3
او توقع االنتاجیة من خالل المدخالت المطلوبة التي یتحكم بھا مدیر المشروع وحسب  المعادلة 

تطبیق عملي لحساب االنتاجیة لفارشة وذلك لحالتین من نسبة ) 3, 2,ا(وتبین االشكال ). 1(رقم 
 للشوارع الرئیسة %) 22(للشوارع الفرعیة و%) 18(التوقفات  ھما   

 
                   

    
  
  
  
  
  
 

                             
  
  
  
  
  
  

  %22تطبیق عملي لحساب االنتاجیة لفارشة لنسبة توقفات ) 5(شكل 
   

 

  
  %18تطبیق عملي لحساب االنتاجیة لفارشة لنسبة توقفات ) 6(شكل 
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 للبرنامجنافذة رئیسة  ) 7(شكل 

 
  االستنتاجات 

في جمیع المشاریع المدروسة كان ) المطاطیة والحدیدیة(ان التباین الكبیر في انتاجیة الحادلة  -1
بسبب عدم تحدید عدد مرات الحدل المطلوبة من قبل المھندس حیث كانت ھذه المھمة تترك الى 

من خاللھا حدل الطریق  ان السائق نادرا مایمتلك خبرة ومھارة جیدة یستطیعو. سائق الحادلة
 بصورة جیدة وصوال الى السمك والقوة المطلوبة

ان لعرض الحادلة تأثیر على االنتاجیة فبأزدیاد عرض الحادلة تزداد المساحة المحدولة للطریق  -2
ویعین مقدار التداخل . لطریق بعرض معین) مسارات الحدل(وبذلك یقل عدد خطوط الحدل 

)Over Lap ( لم یعین مقدار التداخل . للطریقبین مسار واخر)Over Lap ( في كل المشاریع
  .عینة البحث 

كم في الساعة وھي ) 5 – 4.5(في المشاریع المدروسة تتراوح مابین للحادلة كانت السرعة  -3
 .سرعة متوسطة وتعطي حدل جید النھا كانت محددة من قبل المھندس

العمل او توقع االنتاجیة من شة في موقع نستطیع من خالل تطبیق النظام ایجاد انتاجیة الفار -4
  ).1(المدخالت المطلوبة التي یتحكم بھا مدیر المشروع وحسب  المعادلة رقم خالل 

) مطاطیة وحدیدیة(من الدراسة المیدانیة للمشاریع المختلفة التي تمت على نوعین من الحادالت  -5
بالطبع یؤدي الى اختالف كبیر  ھذا التباین, و, لوحظ اختالف معامل الوقت خالل ساعات الیوم

ان اعلى انتاجیة تكون خالل الساعة التاسعة صباحا  وجدنا و. في انتاجیة الحادلة خالل الساعة
بینما اقل انتاجیة كانت في الساعة الثانیة بعد الظھر وقیمة %) 40(وقیمة معامل الوقت ھو 

اما , ى تباین في انتاجیة الفارشةوھذا التذبذب في عمل الحادلة یعود ال%) 15(معامل الوقت ھي 
فیعدو الى %) 30(زیادة االنتاجیة خالل الساعة الثالثة بعد الظھر وقیمة معامل الوقت فیھا ھو 

  .تراكم العمل للحادلة
بما ان معامل الوقت یمثل النسبة المئویة لعدد دقائق العمل الفعلیة خالل الساعة الواحدة وقیمة  -6

الفارشة فنالحظ ان االنتاجیة تزداد عند الساعة الواحدة ظھرا لزیادة معامل الوقت تحدد انتاجیة 
معامل الوقت وذلك الن السیارات سوف تتجمع عند الساعة الثانیة عشر وھي ساعة الغداء في 

تقل االنتاجیة عند الساعة التاسعة وذلك الن العمل في بدایتھ وبعض المشاریع التي زرناھا 
  .طریق وتھئیة الفارشة للعملویحتاج الى فترة لتنظیف ال
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عدد على وتبین ان عددالسیارات االمثل یعتمد على عدد الدورات لكل سیارة  - 7
وعلى  تعتمد على انتاجیة الفارشة خالل یوم واحد والتي بدورھا  الدورات الكلیة المطلوبة

  :التالیة حساب  عدد الدورات لكل سیارة من العالقة وتمكن الباحث من   سعة السیارة
عدد ساعات العمل خالل الیوم

زمن الدورة
          ) = تكرارھا ( عدد الدورات لكل سیارة  

  التوصیات 
بناءا على العوامل السابقة من  نتاائج تحلیل المعلومات  المؤثرة على المكائن المستخدمة یمكن 

  -:وضع المقترحات التي تزید من انتاجیتھا وھي مایلي 
المبرمج للمشروع وتحدید االحتیاجات الفعلیة لعدد ونوعیة السیارات المستخدمة التخطیط  -1

 ونوعیة وعدد الفارشات وكذلك نوعیة وعدد الحادالت
 تحدید عدد مرات الحدل -1
 تحدید سرعة الفارشة -2
 تحدید الكادر المستخدم بحیث نضمن سیر العمل بشكل مضمون ودقیق -3
 انتاجیة عالیةانشاء معامل اسفلت حدیثة وذات طاقة  -4
 اختیار معمل اسفلت قریب من موقع العمل -5
 یجب تحدید درجة حرارة االسفلت الواصل الى الموقع ودرجة حرارة االسفلت قبل الحدل -6
 تغطیة سیارات نقل االسفلت بقماش سمیك لتقلیل فقدان الحرارة في االیام الباردة -7
 ناستخدام نظام المحفزات والمكافئات للعمال ومشغلي المكائ -8
 اجزاء الصیانة الدوریة المستخدمة -9

 المتابعة المستمرة للعمال خالل العمل من قبل المھندسین والمشرفین لزیادة االنتاج - 10
 العمل على زیادة خبرة المشغلین والعمال والمشرفین بفتح الدورات التدریبیة - 11

  .العمل على توفیر االدوات االحتیاطیة الالزمة للمكائن المستخدمة - 12
  

  – المستقبلیة المقترحةالدراسات 
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