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 ثملخص البح

تقوم شركات االتصاالت خالل هذه السنوات بتوسعة وتطوير البنية التحتية لشبكات االتصاالت داخل المدن 
للهاتف المحمول وشركة المدار الجديد وشركة ليبيا لالتصاالت والتقنية ( من حيث تنفيذ  يبيانااللبيبة ) شركة ل

وذلك للرفع  (Rooftop)العديد من أبراج تقوية االتصاالت على اسطح المنازل والتي تسمى أبراج فوق السطح
لمنازل تعاني من وحظ من خالل هذه الدراسة إن العديد  اول من مستوي الخدمة وتلبية رغبات المستخدمين

األضرار اإلنشائية  الناتجة من عدم قدرتها علي تحمل أحمال الضغط والشد المسلطة بسبب ضعف العناصر 
اإلنشائية للمباني وعدم مطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية حيث تبين لنا وجود هبوط في اسقف المباني مع 

وزان األبراج ومكوناتها وأحمال الشد الناتجة من أحمال ظهور التشققات نتيجة أحمال الضغط الناجمة  من أ
عمليات التثقيب في السقف والتي تثبت من خاللها اشاير حديد التسليح لقواعد البرج كل هذه  إليالرياح باإلضافة 

المؤثرات تودى إلى تسرب المياه داخل بالطة السقف و ظهور الرطوبة العالية في سقف المبنى  و سقوط الغطاء 
يضا علي ظهور التشققات في  الخرساني للبالطة السقف وتسبب في صدا حديد التسليح كما تعمل هذه األوزان  أ

أعمدة وجدران المباني نتيجة  تحميل العناصر اإلنشائية الحاملة لسقف المبني بهذه األوزان مما يهدد كامل 
لغرض إجراء صيانة  ةالمبنى  هذه المشاكل الناجمة تضر بشركات االتصاالت حيث تقوم بدفع مبالغ طائل

دراسة بان هذه المشاكل الموجودة في المباني ترجع لعدم إجراء ترميمية لمعالجة الضرر ، واستنتجت هذه ال
عدم وجود إشراف هندسي جيد إثناء  إلياالختبارات والفحوصات اإلنشائية  الالزمة قبل مرحلة التنفيذ باإلضافة 

تثقيب في مرحلة التنفيذ  ولذلك نوصي في هذه الدراسة  باستخدام التقنيات الحديثة والتي تعتبر بديال لعمليات ال
 .سطح المبني وإجراء الفحوصات اإلنشائية الالزمة لتفادي هذه المشاكل  

 
 اإلنشائية. االتصاالت الحالةتبراج فوق السطح، شركاأ: الكلمات الدالة
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 المقـدمــة .1
 Ground)مبانيال أسقفوهو البرج الذي يتم نصبه على  (Roof Top)منها  األبراجكثيره من  أنواعهناك 

tower) رباعيه  أو األسناد ثالثيةقد تكون  األنواع الطبيعي، وهذه األرضوهو البرج الذي يتم نصبه على
 .له المصنعة والشركةحسب نوع البرج  ثالثة، أوتحتوي على اربع ارجل  أي األسناد

 م وممكن اقل أو 11م أو 11والتي تكون عادة تكون بارتفاعات  (Roof Top)وتختص هذه الورقة بأبراج 
الرئيسية ومن مكونات البرج الرئيسي، مع البرج (antenna)الهوائي ربط يعتمد ارتقاع البرج على بقليل و  أكثر

ونظام الطاقة من اإلشارة وأرسالالتي تنظم استقبال  األجهزةوهو الكرفان الذي يحوي (Shelter)المعدة 
 وغيرها.بطاريات 

منصوبة على قاعدة مربعة من الخرسانة المسلحة تتراوح إبعادها من  للبرج ان يكون  ياالنتشائ التصميم 
على تقاطع الكمرات للسقف أي سم وهذه القواعد تستند  16سم( وبارتفاع  1.26*1.26سم إلى  06*06)

 .محملة على االعمدة
اعدة الرئيسية وطريقة التسليح طبعا حسب التصميم اإلنشائي لكن هناك ثوابت وهي يتم زراعة حديد التسليح للق

وفى بعض  والعزم األفقيةالقوى  نتيجة الحركةمن  منعهاو  القاعدةوذلك كي يثبت والفرعية في بالطة السقف 
بالبرج في بالطة السقف وتصل عدد الثقوب في بالطة  ( الخاصةboltanchors)أيضااألحيان يتم زراعة 

 سم. 16-1ثقب بعمق حوالي  06السقف للقاعدة الواحدة إلى 
كما هو معروف إن اغلب المباني التي تنصب فيها األبراج لم يتم تنفيذها حسب المواصفات المتعارفة عليها في 
التنفيذ واغلب التنفيذ يكون تنفيذ تجارى دون مراعاة لالشتراطات الهندسية في تنفيذ العناصر اإلنشائية للمينى من 

على نظام للتصريف مياه  ى لب هذه األسقف ال تحتو كمرات وأعمدة وبالطة سقف ودون أي إشراف هندسي ، واغ
األمطار أو طبقة عزل مناسبة ولذلك بعد فترة من نصب البرج وتتراوح من  خمس سنوات إلى سبعة سنوات تبدأ 
المشاكل في الظهور في سقف المبنى بسب التحميل الزائد والمركز على السقف باإلضافة لوجود مشاكل بالعزل 

 ار ، مما يؤدى إلى ظهور طبقات رطوبة في السقف تسبب في تأكل وتقليل عمر السقف.وتصريف مياه األمط
وتبدء األضرار اإلنشائية في ظهور في سقف المبنى ومن خالل المعاينة الميدانية للعديد من المنازل المتضررة 

 نجد إن اغلب األضرار متمثلة في النقاط التالية:
  هبوط في بالطة السقف 
  أسفل المعدة والبرج في بعض الحوائطظهور تشققات 
 ظهور تشققات في العمود المحمل عليه القاعدة الرئيسية للبرج 
  ظهور رطوبة عالية في سقف المبني تأكل داخل سقف المبنى وفى بعض الحاالت سقوط الغطاء

 انيــالخرس
ى والمتسبب فيها البرج سبق يطالب المواطن صاحب العقار بصيانة األضرار التي ظهرت في المبن ونتيجة لما
مما يضطر شركات االتصاالت بشكل عام إلى دفع تعويضات مالية وإجراء صيانة للمنازل المتضررة  اوملحقاته

وفى بعض الحاالت يصل إلى األمر إلى حد التقاضي أمام المحاكم الليبية ذات العالقة وطلب تعويضات مالية 
 .[1]كبيرة من شركات االتصاالت
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 أهمية البحث 1.1

تكمن اهمية البحث في حصر المشاكل الناجمة عن تنفيذ ابراج االتصاالت فوق اسطح المباني وتحليلها 
 واستخدام افضل التقنيات التي تجنب شركات االتصاالت من حدوثها مرة اخري.

 مشكلة البحث 2.1

ناصر انشائية من هبوط و انبعاج  تتعرض بعض المباني المقامة عليها هذه االبراج الي مشاكل كثيرة  في الع
وتشققات نتيجة عدم اجراء االختبارات الالزمة للمبني والتنفيذ المخالف للمواصفات الفنية باإلضافة الي تعرضه 
لألحمال الزائدة والرطوبة الناتجة  في اسقف المباني بسبب تسرب المياه من اماكن تثبيت اسياخ حديد التسليح 

 .في بالطة السقف

 لمساهمة العلمية المتوقعة.ا 3.1

المباني والتي تتميز  أسطحنساهم من خالل هذا البحث في التعريف بتقنيات الحديثة لألبراج االتصاالت فوق 
وجود  أماكنبخفة وزنها ومساحتها المحدودة فوق االسطح باإلضافة الي التخلص من عمليات التثقيب إال في 

 .وأيضا تتميز هذه التقنية بأنها تثبت علي العناصر االنشائي المعرضة السطح،علياألعمدة

 :والمنهجيةلجانب العملي  .2

مواقع األبراجواستخدام طريقة الفحص  إلىحقليةبزيارة القيام اعتمدت هذه الدراسة على الجانب العملي حيث تم 
سواء تلك الموجود وكثافتها  هانتشار وتحديد مدى  األضرارللكشف عن  (visual inspectionالبصري )

كشف كما تم استخدام جهاز  المائي،والكشف عن نظام العزل من الداخل سقف المبنى أوفيالمبنى  ى سطحعل
تمت  التيالمواقع  ىوفيما يلفي األعمدة والكمرات وبالطة السقف. دالموجو  (caver mater)حديد التسليح 

 طرابلس.مدنية  فيزيارتها 
 

 مواقع الدراسة(: 1دول رقم )ج
 العنوان رمز الموقع ر.م
1 TRI217 بجانب قصور الضيافة قحي دمش 
2 TRI237 11يونيو بجوار مدرسة شهداء الدامور 
3 TRI011 السبعة الفرناج 
4 TPL107 السراج شارع إسطنبول 
5 TRI214  شارع عمر المختار بالقرب من كلية البنات 
 ابوسليم غير معروف 6
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للمباني ان وجدت وجمع معلومات من المالك عن طريقة التنفيذ ورتبة  ةمراجعة الخرائط اإلنشائيحيث تمت 
الخرسانة )مقاومة الضغط( المستخدمة في تنفيذ العناصر اإلنشائية مثل القواعد الكمرات واألعمدة وبالطة السقف 

 ملخص للمعلومات التي تم جمعها  الجدواللتاليالتنفيذ ويوضح  إثناءهندسي  إشرافوعن وجود 
 

 معلومات مواقع الدراسة(: 2جدول رقم )
 اإلشراف الهندسي الخرائط اإلنشائية المائيعزل النظام  رتبة الخرسانة المنفذ رمز الموقع
TRI217 يوجد ال توجد ال يوجد غير معروف الدولة 
TRI237 ال يوجد توجد يوجد غير معروف مقاول 
TRI011 ال يوجد توجد يوجد غير معروف مقاول 

TPL107 ال يوجد دال توج اليوجد غير معروف مقاول 

TRI214 يوجد ال توجد اليوجد غير معروف الدولة 

 ال يوجد ال توجد يوجد غير معروف مقاول 

 

 

 
 االضرار الالحقة بالعناصر االنشائية للمبني المقام عليه برج االتصاالت(: 1شـكل رقــم )
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 تشققات علي اسطح المباني بسبب التحميل الزائد(: 2شـكل رقــم )

 
 (   Rooftop)المباني  التقنية البديلة لألبراج االتصاالت  التي يتم تركيبها على اسطح.3

يتم تفادي الطرق السابقة لتثبيت قواعد األبراج و  (  Rooftop) بالنسبة لألبراج التي يتم تركيبها على األسطح 
 Non  )  باستحداث نموذج لبرج يتم تركيبه دون اللجوء ألعمال الحفر في العناصر الخرسانية بالمبانيذلك 

Penetration Foundation) كما موضح بالصور المرفقة ولتفادي المشاكل والضرر في بعض
ث رطوبة وتسرب العناصر االنشائية الحاملة أتناء عمليات التركيب والفك عند انتهاء مدة التعاقد وتفادي حدو 

متًرا بمساحة  11المياه باألسقف نتيجة الحفر وتثبيت مسامير القواعد، و تم تصميم برج السطح على ارتفاع 
 126كيلومتًرا في الساعة وسرعة الرياح التشغيلية  111متًرا مربًعا وسرعة الرياح التصميمية تبلغ  11مقدراها 

 كيلو في الساعة.

 ومن مميزات هذا التصميم :

 على اقصى تقدير. متر مربع 0 سعات التحميل في جميع ابراج الشبكة التي على السطح الحالية ال تتعدا 
  يتم تحميل البرج و المعدات على اعمدة المبني مباشرة بدون اللجوء للتحميل على بالطة السقف و الكمرات

 حيث أن االعمدة غالبا ما تتحمل قوى الضغط اكثر منها في الشد .
 الوقت.نفس  والبطاريات فيدة من قاعدة البرج واستغاللها كقاعدة لتحمل أوزان المعدات االستفا 
  وسرعة من المالك او لتغير الموقع  اإلزالةسرعة تركيب وفك هده النوعية المقترحة خصوصا عند طلب

 .[2]إعادةتركيبها
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 النموذج المقترح لبرج االتصاالت(: 0شـكل رقــم )
 
 االستنتاجات.4
  من خالل زيارتنا الميدانية لوحظ ان معظم مشاكل الواقعة في المباني كانت بسبب عدم اجراء الفحوصات

 واالختبارات الالزمة التي تضمن سالمة المنشأ المقام عليه برج االتصاالت .
  لوحظ  ان بعض اسطح المباني لم يجري لها رفع مساحي بشكل جيد بحيث يتم نقل احمال البرج علي

 صر االنشائية التي تتحمل هذه االوزان.العنا
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  ظهور التشققات االنشائية في بالط السقف نتيجة لضعف بالطة السقف ونقل االحمال بطريقة خاطئة عليها
 . 

  هبوط في بالطة السقف بسبب تمركز قواعد البرج  إلىاالتصاالت  سطح المبانيالمقامة عليهاأبراجتعرض
تجمع المياه فوق هذه المناطق وتغللها داخل بالطة السقف وتبعها صدا حديد  إديإليعليها مماالفرعية 

 التسليح وانتفاخ الغطاء الخرساني ومن ثم سقوطه.
  تسرب مياه االمطار من خالل ثقوب تزريع اشاير حديد التسليح لقواعد البرج والذي ادي الي صدا حديد

 التسليح وانتفاخ الغطاء الخرساني داخل المبني .
  علي تحمل احمال  حظ وجود تشققات في بالطة السقف وبأعماق  مختلفة نتيجة لعدم قدرة سطح المبنيلو

 الضغط والشد المسلطة بسبب ضعف العناصر االنشائية للمباني.
  حدوث انبعاج في اعمدة بعض المباني المقامة عليها ابراج االتصاالت نتيجة لعدم قدرتها علي تحمل

 ة.االوزان الضافية المسلط
  علىويحافظ  اإلنشائية ذكرهاان استخدام النموذج المقترح لبرج االتصاالت يساهم كثيرا في حلحلة المشاكل 

 لهذه المباني. اإلنشائيةالحالة 
 الخاتمة.5
سالمة  تضمنالتي المباني تعتبرمنأهماإلجراءات  علىالتقنيات الحديثة ألبراج االتصاالت المقامة  استخدام إن

وذا نوصي باستخدام التصميم المقترح الذي  والفك،المنشأ وديمومته وتوفر لنا التكاليف من حيث سهولة التركيب 
 اإلنشائيةتفادي المشاكل  المصمم أيضاعلىالنموذج  ويساهم هذاوفكه،  وتركيبهنقلهيمتاز بخفة وزنه وسهولة 

الرئيسية للبرج الي  األحمالنقل  علىسطح المبني والذي يعتمد  علىوذلك نتيجة التمركز السليم لقطاعات البرج 
 .القواعد(-)األعمدةألحمال الضغط  ةالمصممالعناصر االنشائية 

 
 المراجع.6
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