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نظام اللوكريت للبناء

المنطقة التجارية الحرة الكويت
وصف النظام

يتكون نظام اللوكريت من وحدات بناء متكررة ومتماثلة وتنتج ب أ�طوال متفاوتة .ت�صنع
الوحدات من خر�سانة م�سلحة م�سبقة االجهاد وال�صب وتتميز بت�صميم مقطعها العر�ضي
الثابت وبطريقة ت�سليحها وبوزنها الذي ي�سمح ب�سهولة ا�ستخدامها دون االعتماد على
املعدات الثقيلة .

الخواص الفنية

VÑÓÐÐ

CONCRETE ÏÐÐË -0A

حجم الوحدات :يبلغ عر�ض الوحدة � ٧٬٥سنتميرت و�إرتفاعها � ٦٬٥سنتميرت ويتفاوت طولها
ح�سب احلاجة �إىل  ٦مرت كحد اق�صى.
وزن الوحدات ١٠ :كغم لكل مرت طويل
قوة اخلر�سانة 50 :ميجا با�سكال
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بناء الجدران
تبنى اجلدران بوحدات اللوكريت والتي ت�صف افقيا الواحدة فوق االخرى وحتجز
اطرافها يف هيكل بال�ستيكي م�صمم خ�صي�صا لذلك .بعد امتام بناء اجلدار اىل ا إلرتفاع
املحدد يتم �صب اخلر�سانة يف الهياكل البال�ستيكية لتكون العمدان التي تثبت الوحدات
وتربطها افقيا بع�ضها مع بع�ض.
ميكن توريق اجلدران با�ستعمال امل�ساح ا إل�سمنتي من الداخل واخلارج إلحكام اغالق
احللول بني القطع املختلفة .أ�و ميكن ا�ستعمال امل�ؤونة اخلر�سانية بني الوحدات لتثبيتها
أ�فقيا وعموديا لال�ستغناء عن أ�ية معاجلة أ�خرى للواجهات أ�ال انه ميكن ا�ستعمال مواد
أ�خرى لتك�سية تلك اجلدران مثل احلجارة الكل�سية او الرخام ام غريها.
ميكن بناء اجلدران اخلارجية بطبقة واحدة او طبقتني لو�ضع عازل حراري بني الطبقتني
اجلداريتني بال�سماكات املنا�سبة او ح�سب رغبة املالك.

بناء األسقف

سرعة اإلنتاج والبناء
• االنتاج ال�سنوي كحد ادنى ٣٠٠٠٠٠ :مرت مربع أ�و ما يعادل  ٦٠٠مبنى مب�ساحة
 ١٥٠-١٤٠مرت مربع
• ميكن بناء منازل بنظام اللوكريت يف ثلث املدة التي تبنى بها بنظم البناء التقليدي

استعماالت النظام وطرق استخدامه
ي�ستعمل نظام اللوكريت يف م�شاريع اال�سكان لبناء اجلدران اخلارجية والقواطع الداخلية
للمباين ولبناء أال�سقف التي ال تزيد أ�بعاد نقاط ارتكازها عن �ستة أ�متار كحد اق�صى.
ميكن ا�ستعمال هذا النظام يف بناء اجلدران ا إل�ستنادية أ
وال�سوار املحيطة باملباين وك أ��سوار
حلجب ال�ضو�ضاء كذلك ميكن ا�ستعمالها ك أ�عمدة داعمة للنباتات وما �إىل ذلك.
نظام لوكريت للبناء
مصنع لوكريت الكويت
هاتف  +9654610082:فاكس+9654610086 :
mail@locrete.com www.locrete.com

يتم بناء أال�سقف ب�صف وحدات اللوكريت الواحدة مال�سقة أللخرى على جداري ا إل�ستناد
املتقابلني بحيث تكون م�سافة أ� إلرتكاز ال تقل عن خم�سة �سنتيمرتات من كل جانب.
بعد انهاء �صف وحدات اللوكريت يتم �صب طبقة خر�سانية بارتفاع اق�صاه ع�رشة
�سنتيمرتات او اقل ح�سب امل�سافة بني نقطتي ا إلرتكاز.

تطوير النظام والمنجزات المحققة لتاريخه
ن� أش�ت فكرة النظام لتلبية احلوافز أال�سا�سية املتمثلة بالتايل:
• ت�صميم وتنفيذ نظام ي�سهل عملية البناء باخلر�سانة امل�سلحة
• تخفي�ض تكلفة ا�ستخدام اخلر�سانة امل�سلحة يف املباين.
• تقليل االعتماد على العمالة املاهرة املتخ�ص�صة وعلى املعدات الثقيلة وعدم احلاجة
للطوباروامل�ساطب اخل�شبية لبناء أال�سقف اخلر�سانية.
• التقليل من التعقيد التكنولوجي للخر�سانة امل�سلحة يف تنفيذ االعمال وجعل املادة يف
متناول �رشيحة او�سع من املجتمعات وخ�صو�صا يف املباين ال�سكنية واملرافق العامة مثل
املدار�س و امل�ست�شفيات وغريها.

الدراسات النظرية والتجارب العملية

فوائد النظام
•" توفري ملحوظ يف تكلفة أال�سقف واجلدران اخلر�سانية للمباين التجارية وال�سكنية
وال�صناعية.
• تقليل ا إلعتماد على الهياكل اخلر�سانية للمباين واملن�شئات.
• ا إل�ستغناء عن ا�ستعمال اخ�شاب الطوبار يف أال�سقف اخلر�سانية للمباين.
• التقليل من االعتماد على املعدات الثقيلة يف بناء أال�سقف و اجلدران
"• اخت�صار جذري يف املدة الزمنية الالزمة إلجناز بناء اال�سقف اخلر�سانية باملقارنة
مع أ�ي من أالنظمة ال�سائدة.
• ت�سهيل العمل ب�شكل أ��سا�سي ال�سيما يف بناء أال�سقف اخلر�سانية و متديد
اخلدمات.

التصنيع
يتم ت�صنيع وحدات اللوكريت با إلن�سياب مبعدات ميكانيكية �صممت خ�صي�صا النتاجها
بدقة مراعية املبادىء ا إل�سا�سية لنكنولوجيا �صناعية معمول بها عامليا .يعتمد يف ت�صنيع
وحدات اللوكريت على وجود
م�صاطب خا�صة ل�صب اخلر�سانة ،و خالطة مركزية خللطها وماكينة ل�صبها كذلك معدات
ل�شد و�إجهاد حديد الت�سليح .كذلك غالية و�شبكة مياه �ساخنة ورافعات عمودية وافقية
ومعدات لنقل اخلر�سانة امل�صنعة.

مت توثيق الدرا�سات النظرية لقوة حتمل االوزان لالبعاد املختلفة لال�سقف املبنية بنظام
لوكريت .واخذت باالعتبار العنا�رص امل�ؤثرة يف قوة التحمل واالنحراف االفقي او العامودي
ألل�سقف وغريها وو�ضعت �ضمن منظومة ميكن من خاللها التعرف على م�سلكية النظام يف
خمتلف االبعاد و�سماكة حديد الت�سليح و�سماكة اخلر�سانة الالزمة لل�صب فوق وحدات
اللوكريت.
مت �إجراء االختبارات العملية بهدف التحقق من احل�سابات النظرية لقوة التحمل ودرجة
ا إلنعطاف لوحدات اللوكريت بعد التحميل أالق�صى أللحمال فجاءت النتائج م�ؤكدة
للدرا�سات النظرية وما تتطلبه املقايي�س العاملية املحددة لذلك.
جترى ابحاث ودرا�سات م�ستمرة بهدف:
• التحقق من كفاءة وتكلفة االنتاج بالطرق امليكانيكية يف خمتلف الدول.
• التعرف على �رسعة وتكاليف بناء وحدات اللوكريت.
• حتديد الكفاءة اال�ستخدامية للنظام مقارنة بالنظم أ�و أال�ساليب املعهودة.

نظام محمي ببراءة اختراع
اعتمدت منظمة حماية امللكية الفكرية التابعة لهيئة االمم املتحدة تاريخ  ٧متوز ١٩٩٩
كبداية حلق امللكية الفكرية ل�صاحب براءة االخرتاع املهند�س فهيم اليف.
مت ت�سجيل براءة اخرتاع النظام يف دولة الكويت (وزارة التجارة وال�صناعة) .كذلك �سجل
يف لبنان وجنوب افريقيا وا�سرتاليا والواليات املتحدة االمريكية واملجموعة االوروبية
ودولة االمارات العربية املتحدة وغريها.

