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• له به ر ڕۆشنایی ماده كانی )) نضام مكاتب الهندسیة (( ی ژماره  )3 ( ی ساڵی 
2011 كه  په سه ندكراوه  له الیه ن سه رۆكایه تی ئه نجومه نی  وه زیرانی حكومه تی هه رێمی 

كوردستانه وه . كۆمیته ی بااڵی یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان . مۆڵه تی كاركردنی 
به م نوسینگه  ئه ندازیارایانه  داوه :

1. نوسینگه ی ڕاوێژكاری ) سه نته ری ڕاوێژكاری نیاز ( بۆ ئه ندازیار ) نیاز سعید فرج ( به  ژماره  
مۆڵه تی ) 135 ( له  به رواری 2012/10/3دا.

2. نوسینگه ی ئه ندازیاری ) الین ( بۆ ئه ندازیار ) علی مجید محمود ( به  ژماره  مۆڵه تی ) 134 ( 
له  به رواری 2012/9/30 دا .

3. نوسینگه ی ئه ندازیاری ) شێوه  ( بۆ ئه ندازیار ) ئاراس كمال حامد ( به  ژماره  مۆڵه تی) 137 ( 
له  به رواری 2012/10/11 دا .

4. نوسینگه ی ڕاوێژكاری ) الرا ( بۆ ئه ندازیار ) سۆران حسین قادر( به ژماره  مۆڵه تی ) 138( 
له به رواری 2012/11/7 دا.

شاندێكی ئه ندازیارانی كۆماری ئیسالمی
• له به رواری 2012/10/8دا كۆمیته ی بااڵی یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان پێشوازیان 
له  شاندێكی ئه ندازیارانی كۆماری ئیسالمی ئێران كرد له  باره گای كۆمیته ی بااڵ 
له شاری سلێمانی كه  به  مه به ستی دروستكردنی په یوه ندی و هه م ئاهه نگی كردن 
كۆبونه وه   ئه م  هه ردووال  كوردستان,  هاتبونه   ئه ندازیاریدا  جیاوازه كانی  بواره   له  
و سه ردانی كردنانه یان پێباش بو وه  به ڵێنیاندا كه  درێژه  به م بینین و سه ردانی 

كردنانه  بده ن.

ضاالكىوهةواَل
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مذدة بؤ ئةندازيارانى ئازيز
• به ناوی یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان و سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستانه وه  پیرۆزباییه كی گه رم له  سه رجه م 
ئه ندازیاران ده كه ین به بۆنه ی ڕه زامه ندبوونی سه رۆكایه تی ئه نجومه نی وه زیرانی به ڕێز له سه ر كۆنوسی داواكاریه كانی 
ئه ندازیاران , كه  ئه مه ش وه ك ده سكه وتێكی گرنگ و خزمه تێكی زیاتره  به  ئه ندازیاران كه  به ری ڕه نجی خه باتێكی 
پیشه ییانه  و دیموكراسیانه ی ئێوه ی به ڕێز بوو,, هیوادارین هه میشه  ئه ندازیاران له  پێشه نگی ئه م جۆره  خه باته  

مه ده نیی و ئاشتیخوازانه یه دا بن.. جێگه ی خۆشێتی كه  لێره دا ده ستخۆشی و سوپاسی زۆری سه رۆكایه تی ئه نجومه نی 
وه زیرانی و به ڕێزان وه زیرانی ئاوه دانكردنه وه  و پالندانان و دارایی و ئابوری بكه ین كه  پشتیوانیه كی زۆری داواكاریه  
ڕه واكانی ئه ندازیارانیان كرد..بفه رموون له گه ڵ نوسراوه كه ی سه رۆكایه تی ئه نجومه نی وه زیرانی به ڕێز كه  ئاڕاسته ی 
وه زاراتی دارایی و ئابوری كردوه  به مه به ستی جێبه جێكردنی ئه و كۆنوسه ی كه  ئیمزاكراوه  له الیه ن وه زیرو بریكاره  

به ڕێزه كان و نوێنه رانی یه كێتی و سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستانه وه .
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• له ڕۆژی 3 شه ممه  به رواری 2012/11/13دا و له كاتژمێر 4 ی پاش نیوه ڕۆدا له الیه ن لقی 
سلێمانی یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستانه وه  و له  هۆڵی یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان 

سیمینارێكی ئه ندازه یی بۆ  خاتوو دكتۆره  )ژاڵه  محمد مخزومی(  ئه ندازیاری ته الرسازی 
 Sustainable Urban Greening:Erbil and Dokan case (( سازدا به ناویشانی

studies((  و كۆڕه كه  ماوه ی كاتژمێر و نێوێكی خایاند و ژماره یه ك ئه ندازیاری پسپۆڕ 
ئاماده ی كۆڕه كه  بون و به به شداری و ڕاوبۆچونه كانیان كۆڕه كه یان زیاتر ده وڵه مه ند كرد.



  Tenth year No :42 Autumn 20129 ساڵى دەیەم  پایزى 2012 ژمارە )42(

 طَوظارى ئةندازياران

بهبۆنهی
جهژنیقوربانیپیرۆز

وسهریساڵی
نوێیكۆچی1434و
جهژنهكانیسهریساڵی

نوێی2013وه   
گه رمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاســته ی 
سه رجه م ئه ندازیارانی ئازیز ده كه ین و خوازیارین  
هه موو ڕۆژێكیان هه ر جه ژن و خۆشی بێت 
و هیوا و ئاواتــه  وه دینه هاتوه كانیان  
بێته دی و كوردستانیش له سه ر ده ستی 
ئه ندازیاراندا له ساڵی ئاینده دا ئاوه دانترو 

گه شــاوه تر و پێشكه وتووتر بێت.

دووبــاره  پیــرۆز بێــت ....



  Tenth year No :42 Autumn 2012 ساڵى دەیەم پایزى 2012 ژمارە )42( 10

 ئاگادارى
به مه به ستی زیاتر ده وڵه مه ندكردن و پێشخستنی گۆڤاری ئه ندازیاران له    *

ڕووی ڕوخسار و ناوه ڕۆكه وه  .
داواكارین له  سه رجه م ئه ندازیارانی ئازیز كه  به  ناردنی بابه تی ئه ندازه یی   *

یان به  ڕه خنه  و پێشنیاز هاوكاریمان بكه ن...و له كاتی ناردنی بابه ته كاندا تكایه  
ڕه چاوی ئه م خااڵنه ی الی خواره وه  بكه ن... له گه ڵ ڕێز و سوپاسماندا..

بابه ته كان له  یه كێك له  بواره  ئه ندازه ییه كاندا بێت .  .1
هه ر بابه تێك له  10 الپه ڕه ی))  A4  ((كه متر نه بێت .  .2

گه ر بابه ته كه  وێنه ی تایبه تی له گه ڵدا بوو باشتره  .  .3
بابه ت به  هه رسێ  زمانی كوردی و عه ره بی و ئینگلیزی باڵوده كه ینه وه    .4
. به اڵم چانسی باڵوكردنه وه ی بابه ته كان به  هه ردوو زمانی كوردی و عه ره بی 

زیاتره .و تكایه  ناوی سه رچاوه كانیش بنوسن .
 Ali_K_Sahifa (( تكایه  بابه ته كان گه ر به زمانی كوردی بوو به  فۆنتی  .5

  )) Ali-A-Sahifa Bold  ((بێت و گه ر به زمانی عه ره بیش بوو به  فۆنتی )) Bold
بێت.و به  قه واره ی 15 بێت .

بابه ته كان گه ر له سه ر  CD  یان له  ڕێگه ی ئیمه یلی سه رنوسه ره وه    .6
))nawzad_mohandis@yahoo.com (( بێت ساناتر و خێراتر باڵو 

ده كرێنه وه  و له هه ڵه ی چاپكردن دوورده كه وینه وه .
تكایه  له گه ڵ ناردنی بابه ته كاندا وێنه یه كی كه سی و كورته یه كی ژیاننامه ی   .7

خۆشتان بنێرن..
گه ر بابه ته كانتان له  نوسینی خۆتان نه بوو. وه  وه رتان گێڕابوه  سه ر زمانی   .8

كوردی یان عه ره بی تكایه  له  چ سه رچاوه یه ك یان پێگه یه كی ئه ندازیاری له  
ئه نته رێته وه  وه رگیرابووئاماژه یان پێبده ن.

دووباره  ڕێز و سوپاسمان قبوڵ بفه رموون....
 طَوظارى ئةندازياران
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•  پێشه كی:-
لــه م ســااڵنه ی دواییــدا هۆكاره كانی ده ســكه وتنی تێكه ڵه  
كیمیاویــه  ســاكاره كان جۆراوجــۆر بــوون كــه  ده توانرێت 
به كاربهێنرێــن له  پاكــه ره وه  دروســتكراوه كاندا وه كویه ك له  
تێكه ڵه  تفته كانه وه  بێت یان پاشه ڕۆ نه وتیه كانه وه  بێت به بێ  
زیانگه یاندن به سیما و سروشتی ئه و توخمه ی كه  ده ویسرێت 
پاكبكرێتــه وه  له گه ڵ ڕه چاوكردنی ده ستخســتنی ئه و په ڕی 
توانای پارێزگاری به كاربه ر له كاتی به كارهێناندا.له گرنگترین 
توخمــه  پاكه ره وه  به كارهێنراوه كان له  بازاڕدا صابونى شــل 
و شــله مه نیه كانی پاكه ره وه ی شوشــه  و پاكه ره وه ی ناوماڵ 
و كه لوپه لــه  ته خته ییه كان و تێكه له  پاكه ره وه كانی ڕاخه ر و 

كلیم و پاكه ره وه كانی مه ڕمه ڕ و كاشی و ..هتد.
لێــره وه  ده توانرێــت ئــه وه  بووترێت كــه  كاری گیراوه كه  له  
جێبه جێكردنــی ئه ركه كه یــدا هه ڵبژاردنی ڕاســترین توخمی 
به كارهاتوودایــه  له گه ڵ بڕه كه یدا له گیراوه كه دا هه روه ك چۆن 
ونكردنــی توخمه  كاریگه ره كه  له نــاو گیراوه كه دا كار ده كاته  
ســه ر كاریگه رێتــی و توانای گه یاندنی مه به ســته كه ی كه  له  
پێناویدا دروستكراوه  له كاتی هه ڵبژاردنی توخمی به كارهاتوو 
له گیراوه كــه دا و بڕه كانیــان پێویســته  تاقیكردنــه وه ی زۆر 
بكرێت له الیه ن یه كه ی دروستكردنه وه  بۆ نمونه  په یوه ندی به  
توخمــی تێكردنی به كارهاتوو و پله ی تواناداری و بڕی چڕی 
پێویست ئه مه ش له به ر دووركه وتنه وه  له و گرفتانه ی كه  دێنه  

بوون له كاتی خستنه  بازاڕی گیراوه كه وه  و به كارهێنانیدا.

ثيشةسازى صابون  ..

ئةندازيارى ِراوَيذكار 
نةوزاد عوسمان

 nawzad_mohandis@yahoo.com
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مێژووی پیشه سازی صابون
پیشه ســازی صابــون ده گه ڕێته وه  بۆ 
ئێســتا.له كاتێكدا  پێــش  2000ســاڵ 
خۆیــان  له شــی  باووباپیرانمــان 

و  زه یتــون  به زه یتــی  چه ورده كــرد 
له گه ڵ گوشــراوی هه نــدێ  ڕوه كدا و 
ڕیشاڵه كانیان بۆ پاكردنه وه ی خۆیان.
له شاره  به ناوبانگه كان به  پیشه سازی 
صابون بریتین لــه  حه ڵه ب و نابلس 

و ته ڕابولــس كــه  تــا ئێســتاش ئه و 
به رده وامه .  تیــادا  پیشه ســازییه یان 
صابون ده گه ڕێته وه  بۆ ئه و شــارانه  

صابونی  به ناوبنگترینیشــیان  لــه   و 
حه ڵه بی و نابولســی وته ڕابولســیه .
زانا شوێنه وارناسه كان له  وێرانه كانی 
شــاری بۆمبایــدا كارگه یه كی بچوكی 
دروســتكردنی صابونیان دۆزیوه ته وه  
كــه  زۆر له و صابونــه ده چێت كه  له  
به كاریده هێنین.جێگــه ی  ئێســتادا 
ئامــاژه  پێكردنــه  كه  دروســتكردنی 
صابون له  مااڵندا ده گه ڕێته وه  بۆ 100 

ساڵ پێش ئێستا.
بــۆ  هــه وڵ  كۆنتریــن  كــه   ده ڵێــن 
دروســتكردنی صابــون لــه  مێــژوودا 
دانیشــتوانی ڕۆژئــاوای ئه وروپا پێی 
هه ڵســاون كــه  ناســراون به نــاوی : 

له ســه ره تای  ئــه وه ش  ســالتیه كان 
سه ده ی به ردینه وه  بوه ,هه ستاون به  
ئاماده كردنی صابونَيكى سه ره تایی له  
)) چه وری به راز(( و خۆڵه مێشــێكی 

ڕوه كــی كه  صــودای تیــادا بێت. و 
ناویانناوه  ســابۆ,كه  وشه ی صابونى 

لێوه  وه رگیراوه .
له ســه رده می نیكۆال لیبالن و تا ئه و 
ســه رده مه ش خۆڵه مێشی صودا, كه  
صابونه ,  پێكهاتــه ی  ســه ره كیترین 
لــه  ته ختــه  و گژوگیــای ده ریاییه وه  
ده رده هێنــرا به ڕێگایه كی زۆر هێواش 
و ســه ره تایی كه  تێچووی به رزبوو, 
زۆری  پێویســتیه كی  ئــه وه   له بــه ر 
به ڕێگه یه كــی  كــه   بــه وه ی  هه بــوو 
خێراتــر و كه متێچووتــر بدۆزرێته وه  
ئــه وه ی  له بــه ر  ده ســكه وتنی  بــۆ 
ئــه و توخمــه  پێویســته  بۆ پڕۆســه  
ســه ره ڕای  صودا  پیشه ســازیه كان. 
چوونــه  نــاو پیشه ســازی صابونه وه  
,ده شــچێته  پیشه سازی هه ریه كه  له  
شوشه  و پۆرسیلین و كاغه زیشه وه .

دا,ئه كادیمیــای   1775 له ســاڵی 
فه ڕه نســی بۆ زانسته كان پاداشتێكی 
دارایــی ڕاگه یانــد بــۆ ئه و كه ســه ی 
كــه  بتوانێت صودا ئامــاده  بكات به  
ڕێگایه كی ئاسان و كه متێچوو.لیبالن 

ئه و پاداشــته ی برده وه  دوای ئه وه ی 
كــه  صــوداى ئاماده كرد لــه  خوێ .و 
دواتریــش توانــی صابــون ئامــاده  
لیبــالن  بكات.بــه اڵم  دروســتیش  و 
پاداشته كه ی وه رنه گرت چونكه  دوای 
ئه وه  شۆڕشــی فه ڕه نســی هه اڵیســا 
فه ڕه نســی  شۆڕشــی  .حكومه تــی 
داوایكــرد كه  ئــه و داهێنانــه  بكرێته  
موڵكی گه ل.و بابه تی پاداشــته كه ی 
ئــه وه   لــه دوای  ڕه تكرده وه .لیبــالن 
ژیانێكــی هه ژاری و كوله  مه رگی زۆر 
توندی بینی له ساڵی 1806دا بڕیاریدا 
كــه  خــۆی بكوژێــت و ژیانــی ڕزگار 
بكات.ده شــلێن ئــه وه  لــه  داهێنانی 
سۆمه ریه كانیشه .له  وێرانه ی سۆمه ردا 
پارچــه  گڵینه یــان دۆزیوه تــه وه  كه  
مێژوه كه ی ده گه ڕێته وه  بۆ 2500 ساڵ 
پ.ز. و نوســراوی له ســه ره  كه  باس 

لــه  چۆنێتــی دروســتكردنی صابون 
ده كات,دواتــر صابــون له  ڕۆماشــدا 
له واڵتانــی  دواتریــش  و  ده بینیــن 

ئیسالمیشدا.
ناوی صابــون یان ســافۆن,وه ك له  
ڕۆژئــاوا ناوده برێت ,له ناوی شــاری 
وه رگیــراوه   ئیتالیــه وه   صافونــای 

كــه  بــه  شــێوه یه كی زۆر و بازرگانی 
دروستده كرا.

لــه    ســه ره تاییه كان  توخمــه    •
پیشه سازی صابوندا

بــۆ  ســه ره تاییه كان  توخمــه  
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دروستكردنی صابون وه ك به رهه مێكی 
پیشه سازی كیمیاوی و نه وتی بونیان 
هه یه  و ده ســتده كه ون و ڕێژه كانیان 
جیاوازه  بــه  پێی سروشــتی توخمه  
پاكه ره وه كه  و ڕێگاكانی به كارهێنانی 
و له گرنگترین توخمه  سه ره تاییه كان:
له الیه نــی ئه ندامیــه وه  لــه  چــه وری 
زه یتــه كان)  و  ڕوه كــی  و  ئاژه ڵــی 
كه تان,زه یتــی  تــۆوی  زه یتــی 
ترینتینه ( و چه وریه كانه وه  دروســت 
ده كرێت,بــه اڵم له الیه نی كیمیاییه وه  
صابــون دروســتده كرێت لــه  خوێی 

صوديــوم یــان پۆتاســیۆم یه كێــك 

لــه  ترشــه  چه وریــه كان و گیــراوه ی 
ســه لفۆنێت  گیــراوه ی  و  ســلیكات 
و گلیســرین و خــه ل و نۆشــادر و 
ڕه نگــی دروســتكراو و بۆنــه كان و 
به ردی ســوكی وورد,دروســتده بێت 
له میانه ی كارلێكی نێوان هه ریه كه  له  
چه وریه كان و زه یته كان و تفته كاندا.

•  پیشه سازی صابون
1. له  كۆندا

له ســه ده ی چوارده هه مــی زاینیــه وه  
له ســه ر زاری جه لده كیه وه  له  كتێبی 
ئاستی دانایی: هاتووه  كه  )) صابون 
دروســتكراوه  له  هه ندێ  ئاوی تیژ كه  
وه رگیــراوه  له  تفت و جیر,ئاوی تیژ 
جــل وبــه رگ له نــاو ده بات,فێڵیان 
به ســه ر ئه وه دا كــردووه  و تێكه ڵیان 

كــردووه  له گــه ڵ چه وریه كانــدا كــه  
زه یته ,صابونيــان لــێ به رهه مهێناوه  
كــه  جــل وبه رگ پــاك ده كاتــه وه  و 
زیانه كانــی ئــاوی تیــژ له ده ســت و 

جلوبه رگه كان دوور ده خاته وه ((.

ســیانزه هه می  ســه ده ی  به هاتنــی 
زاینی,كاتێك پیشه ســازی صابون له  
ئیتالیاوه  په ڕیه وه  بۆ فه ڕه نسا,صابون 
بــزن دروســتده كرا و  لــه  چــه وری 
لــه  كاتێكــدا تفتــه كان له دره ختــی 
لــه دوای  ده ســتده كه ون.  زانــه وه  
تاقیكردنه وه ,فه ڕه نسیه كان گه یشتنه  
ئامڕازێك بۆ دروســتكردنی صابون له  
زه یتــی زه یتــون له  جیاتــی چه وری 
زدا,ئــه م   1500 له ســاڵی  ئاژه ڵــی. 
داهێنراوه یان بــرده  به ریتانیاوه ,ئه م 
پیشه سازیه  له  ئینگلته ره دا به خێرایی 
 1622 سه ند,له ســاڵی  گه شــه ی 
زدا پاشــا جێمســی یه كــه م ,یه كه م 
خاوه ندارێتــی تایبه تــی لــه و بواره دا 

به خشی.له ساڵی 1783زدا كیمیازانی 
سویدی كارل ولیهیلم شێل به ڕێكه وت 
كارلێكی  به دووباره كردنه وه ی  هه ستا 
پیشه ســازی صابــون كاتێــك زه یتی 
زه یتونی كواڵو كارلێك ده كات له گه ڵ 
ئه نجامی  لــه   ره صاصدا  ئۆكســیدی 
ئــه و كارلێكه دا توخمێكــی بۆنخۆش 
دروستده بێت و ناویلێنا) ئیسۆس( و 
له ئێستادا ده ناسرێت به  ) گلیسرین(.
لــه م دواییانــه دا شــیفرۆڵ له ســاڵی 
1823 زدا ئــه وه ی ئاشــكرا كــرد كه  
چه وریه  ئاســاییه كان كارلێك ناكه ن 
له گــه ڵ تفته كانــدا بۆ دروســتبوونی 
صابون به ڵكو یه كه مجار شیده بێته وه  

بۆ دروســتكردنی ترشــه  چه وریه كان 
و گلیسرین.ســاڵی 1791 زدا كاتێك 
كیمیازانی فه ڕه نسی نیكۆالس لیبالنك 
1742ز -1806ز گه یشته  ڕێگایه ك بۆ 
ده ستخستنی كاربۆناتی صوديوم یان 

صودا له  خوێی ئاساییه وه .

2. له  ئێستادا
زه یــت و چه وریــه  به كارهێنــراوه كان 
بریتیــن لــه  پێكهاته كانی گلیســرین 
ترشــی  وه ك  چــه وری  ترشــی  و 
خورمایــی یــان ترشــی ئســتیاری.
كاتێك كــه  ئه و توخمانه  چاره ســه ر 
ده كرێــن به گیراوه یه كــی تفتی تواوه  
وه ك هایدرۆكســیدی صوديــوم لــه  
بــه   ناوده برێــت  كــه   پڕۆســه یه كدا 
و  شــیده بێته وه   صابونكردن,ئــه وه  

گلیســرین دروســت ده بێــت له گــه ڵ 
خوێی صوديومى ترشی چه وری.

بۆ نمونه  ترشی په لمه رین كه  داده نرێت 
به  خوێیه كی ئه ندامی بۆ گلیســرین و 
ترشــی خورمایی په لمیناتی صوديوم 
و گلیسرین به رهه م دێنێت له كرداری 

به  صابونبوندا.
ده توانرێت ترشه  چه وریه  پێویسته كان 
بۆ دروستكردنی صابون ده سبكه وێت 
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لــه  چــه وری و پیو و زه یتی ماســی 
و زه یتــه  ڕوه كیه كانــه وه  وه ك زه یتی 
گوێزی هند و زه یتی زه یتون و زه یتی 
خورمــا و زه یتــی فولصویا و زه یتی 

گه نمه شامی.
• جۆره كانی صابون

• به رهه مــه كان جۆراوجۆرن له  ڕه نگ 
و بــۆن و شــێوه  و قــه واره  و لــه  

گرنگترینیان:
1. صابونــى ڕه ق : لــه و چــه وری و 
زه یتانه  دروستده كرێت كه  ڕێژه یه كی 
به رز له  ترشــه  تێره كان له خۆ ده گرن 

كــه  صابون دروســت ده كــه ن له گه ڵ 
هایدرۆكسیدی صوديومدا.

2. بــه اڵم صابونى نــه رم : بریتیه  له  
صابونَيكى نیمچه  شــل كه  له  زه یتی 

ناوكی كه تان و ناوكی لۆكه  و زه یتی 
ماســی دروســت ده بێت كــه  له گه ڵ 

هایدرۆكســیدی صابوندا كرداری بون 
به  صابون ڕووده دات. وه ك :

• گیراوه ی پاكه ره وه ی شوشه 
• پاكه ره وه  و بریقه پێده ری كه لوپه لی 

ناوماڵ
• بریقه پێده ری ته خته ی زه وی ناوماڵ

• شله ی پاكه ره وه ی ڕاخه ره كان
• شله ی پاكه ره وه ی كاشی و مه ڕمه ڕ 

و سیرامیك
كــه   بــه و چه وریــه ی  په یوه نــد   .3
بــه كار ده هێنرێــت: له  پیشه ســازی 
صابوندا بریتیه  لــه  هه رزانترین جۆر 

له پاشماوه كانه وه   ده ستده كه وێت  كه  
له دروســتكردنی  به كارده هێنرێــت  و 
و  صابونــدا.  هه رزانه كانــی  جــۆره  
باشــترین خواردنــه كان لــه  چه وری 
كــه  به كارده هێنرێت له دروســتكردنی 
صابونــدا صابونى ده ستشــۆره  گران 

به هاكان.چــه وری بۆ خــۆی صابونى 
زۆر ڕه ق به رهه م دێنێت به  شێوه یه ك 
كــه  ناتوێتــه وه  بۆ ئــه وه ی كه فێكی 
بــاش بــدات له دوایدا ئه و هه میشــه  
له گه ڵ زه یتی گوێــزی هندیدا تێكه ڵ 

ده كرێت.
4. بــه اڵم زه یتی گوێزی هند به ته نها 
ئه ویــش صابونى ڕه ق به رهه م دێنێت 
كــه  ناتوێته وه .به شــێوه یه ك له  ئاوی 

شــیریندا به كار نایه ت,به اڵم له  ئاوی 
ســوێردا كــه ف ده كات هه ربۆیــه ش 

وه ك صابونى ده ریایی به كاردێت.
5. صابونى ڕوون و ئاســایی  زه یتی 
خــروع و گوێزی هندی تیادایه  كه  له  

جۆری زۆر باشی چه وریدایه .
6. به اڵم صابونى ده ستشۆری گرانبه ها 

لــه  زه یتی زه یتون دروســتده بێت كه  
كوالێتی به رزه  و به  صابونى قشتالی 

ده ناسرێت.
ڕیشتاشــین,  صابونــى  7.بــه اڵم 
صابونَيكــى پۆتاســیۆم و صوديوم 

له  خۆناگرێت به هه مان شــێوه  ترشی 
ئســتیاریش له خۆناگرێت كه  كه فێكی 

هه میشه یی ده دات.
8. بــه اڵم كرێمی ڕیشتاشــین بریتیه  
له  هه ویرێك كه  تێكه ڵێك له  صابونى 
ڕیشتاشین و زه یتی گوێزی هند له خۆ 

ده گرێت.
• سیفاته كانی صابونى به رهه م

1. جێگیری فیزیاوی:
وه ك جێگیــری ڕه نــگ و جێگیــری 
قاڵب و لێك جیانه بونه وی توخمه كان 
له یه كتری و جێگیری گه رمی له كاتی 
كه وتنه  به ر كاریگه ریه  گه رمیه كانه وه .

2. جێگیری كیمیاوی:
كــه  خــۆی لــه  جێگیــری كارلێكــه  
ده بینێته وه -جێگیری  كیمیاویه كانــدا 
توخمــه  ئاكتیڤه كه  له  گیراوه كه دا بۆ 
درێژترین ماوه -به بێ  كاریگه ری له سه ر 
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ڕه نگ و سروشــتی ئــه و توخمه ی كه  
ده ویسرێت پاك بكرێته وه .

3. جێگیری ئابوری:
جێگیــری تێچووی به رهــه م ئه مه ش 
توخمــه   تێچــووی  جێگیــری  لــه  
به كارهێنراوه كانه وه  دێت له  به رهه مدا 

پاكه تــی  تێچــووی  جێگیــری  و 
به كارهاتوو بۆ درێژترین ماوه .

هه مــوو ئــه م توخمانــه  ده بنه  هۆی 
متمانه  دروســتكردن بــۆ به رهه مه كه  
له الیه ن به كاربه ره وه  ئه مه ش واده كات 
كه  به رهه مه كــه  زۆرترین و درێژترین 

ماوه  بمێنێته وه  له  بازاڕه كاندا.
•هه نگاوه كانی به هه مهێنانی صابون

1. ئاماده كردنی توخمه  سه ره تاییه كان
2. جۆره كانی به رهه م

3. توخمه  ته كنیكیه كانی پڕۆژه كه .له  
قۆناغه كانی دروســتكردن و ڕووبه ری 
و  مه كینــه كان  و  ئامێــر  و  كارگــه  
پێداویستی له  توخمه  سه ره تاییه كان 

و ده ستی كار.
4. پڕكردن و پێچانه وه .

5. بنه ماكانی باشی جۆر.
6. خستنه  بازاڕه وه .

• ڕێگای دروستكردنی صابون:
• كه لوپه ل

زه یتی زه یتون
زه یتی گوێزی هند

جۆره كانی تری زه یت
كلۆریدی صوديوم

ڕێگای یه كه م / ڕێگای سارد
- گیراوه یه كی چڕ ئاماده  ده كرێت له  

NAOH1  هایدرۆكسیدی صوديوم
- 100 مــل له هه ر زه یتێك له كوپێكی 
شوشــه دا دابنــێ  تواناكــه ی 500مل 

بێت.
- 40 مــل زیــاد ده كرێــت له گیراوه ی 

NAOH
- تێكه ڵه كــه  تێكده درێت تاگیراوه كه  

توند ده بێته وه 
- دوای داڕشتنی تێكه ڵه كه  له  قاڵبدا 
داده پۆشــرێت  و به جێده هێڵرێــت تا 

ڕه ق ده بێت.
- ئه و هه نگاوانه ی ســه ره وه  دووباره  
بكه ره وه  بــه  به كارهێنانی زه یته كانی 

تر.
ڕێــگای دووه م/ ڕێــگای گــه رم یــان 

كواڵندن
 NAOH1  گیراوه یه كــی چــڕ لــه -
هایدرۆكســیدی صوديــوم  ئامــاده  

ده كرێت.
- 10 مل له  گیراوه ی هایدرۆكســیدی 
صوديــوم داده نرێــت لــه  كوپێكــی 

شوشــه دا كه  توانای 500 ملی هه بێت 
و گه رم ده كرێن.

- 100مــل زیادده كرێــت لــه  زه یت بۆ 
گیــراوه ی هایدرۆكســیدی  صوديومه 

گه رمه كه .
-30 مــل به هێواشــی زیادده كرێت له  

.NAOH گیراوه ی
- گــه رم ده كرێــن تاكواڵنــدن له گه ڵ 
ڕه چاوكردنــی تێكدانــی گیراوه كه  به  

به رده وامی.
بــۆوه   تونــد  - كاتێــك تێكه ڵه كــه  
ئاگره كــه  الده برێــت و 40 مــل لــه  
گیــراوه ی NACL   زیــاد ده كرێت.

له گه ڵ به رده وامبون له گه رمكردن.
- له دواییدا تێكه ڵه  جیاده كرێته وه  بۆ 
دوو چین ســه ره وه  بریتیه  له  صابون 
كه  جیاده كرێته وه  و ده كرێته  قاڵبه وه  
و داده پۆشــرێت بــه  ته خته یــه ك له  
پالســتیك و به جێده هێڵرێت تا ڕه ق 

ده بێت.
- ئه و هه نگاوانه ی ســه ره وه  دووباره  
زه یته كانی  به به كارهێنانــی  بكه ره وه  

تر.
- هه ڵگرتن 

صابون هه ڵده گیرێت له  كاغه زی باشدا 

به شــێوه یه كی توند و هه ڵده گیرێت و 
بارده كرێت و ڕه نگ ده كرێت به ڕه نگی 
جیــاواز بۆ ئه وه ی به شــێوه ی جوان 
ده ربكه وێــت گرنگیشــه  كــه  بــه رگ 
هه ڵببژێردرێــت  جــوان  كاغــه زی  و 
كه له گه ڵ حه زو ئــاره زوی به كاربه ردا 

بگونجێت و سه رنجیان ڕابكێشێت.
• بنه ماكانی باشی جۆری به رهه مه كه :
پێویســته  ڕه چاوی ئــه م بنه مایانه ی 
الی خواره وه  بكرێت له  پێناو باشــی 

جۆری به رهه مه كه :
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2. هه ڵبژاردنــی باشــترین توخمــه  
تێكــه ڵ  ئاســتی  ســه ره تاییه كان و 

كردنیان.
3. هه ڵبژاردنــی باشــترین قه واره  و 

شێوه  و دیزاینی پاكه ته كان.
ته واوبونــی  دوای  كــه   4.گرنگــه  
و  پاكــه ت  وخســتنه   كاركــردن 
كه لوپه له كان  به رهــه م  ئاماده كردنی 
باش بشــۆرێن بۆ پارێزگاری له سه ر 

چڕی توخمه كان له هه ر قۆناغێكدا.
ڕێــژه ی  له ســه ر  پارێــزگاری   .5
گلیســرینی زیادكراو بــۆ زیادكردنی 

لینجی توخمه  به كارهاتوه كان.
6. له هه ڵه  كوشــنده كان كه  ده كرێت 
بریتیــه  له  زیادكردنی ڕێژه ی صودای 

كاویــه  له  صابونى شــلدا لــه  ڕێژه ی 
پێویســت كــه  زیــان ده گه یه نێت به  

به كاربه ر.
پێویســته   ڕه نگــه كان  و  بــۆن   .7
بگونجێت له گه ڵ خواستی به كاربه ردا.
8.گرنگیدان به  نه هێشــتنی هه وا له  

ئه نجامی كارلێكه  كیمیاویه كانه وه .
9. پێویسته  به  چاو سه یری ئاست و 

ناوه خنی كارتۆنه كان بكرێت.
10.چاودێــری بــڕی نــاو قاڵبــه كان 
كه  زیادوكــه م ئه كــه ن چونكه  زیان 

له باشی جۆری به رهه مه كه  ده ده ن.
زیــان  توخمــه   ده ربــاره ی   .11
له ســه ر  پێویســته   به خشــه كان 
له ســه ر  ئاگاداریــان  كارتۆنــه كان 

بنوسرێت.
• له  كۆتاییدا

ده كرێــت له  كوردستانیشــدا گرنگی 
تــه واو بدرێــت بــه  هه مــوو جــۆره  
تایبه تیــش  بــه   پیشه ســازیه كان و 
ئه وه انه ی كه  توخمه  سه ره تاییه كانیان 

به  ئاســانی ده ستده كه وێ ت و هه ن 
له ناوخۆی كوردستاندا, پیشه سازی 
پیشه ســازیه   له   یه كێكه   صابونیش 

ســاده  و ســاكاره كان كه  پڕۆســه ی 
و  نیــه   ئاڵــۆز  زۆر  به رهه مێنانــی 
ده توانرێت به و توخمه  سه ره تاییانه ی 
كه  له  هه رێمدا هه ن ئه م پیشه سازیه  
پێداویســتی  و  پێبدرێــت  گه شــه ی 

ناوخــۆی لێدابینبكرێت. بــه  هیوای 
ئــه وه ی كــه  حكومه تــی هه رێــم و 
وه زراه تــی پیشه ســازی و بازرگانی 
پالنی جدی بۆ ئه م مه به سته  دابنێت 
. لــه  پێناو له الیه ك گه شــه ی ئاوری 
و پیشه ســازی خۆماڵــی و له الیه كی 
تریشــه وه  كه مكردنــه وه ی بێكاری و 

هه ژاری.
سه رچاوه : -

www.kenanaonline.com
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ئةندازيار
مةريـوان قةفتـان

م ة ر ا ضو شي  بة
E-mail :  marywan_kaftan@yahoo.com 

 پۆڵێنكـــردنی ئـــامێــــری تیشكـــه ئێكــس
پۆڵێن   ) دا  پزیشكـی  له كاری   ( تیشكه ئێكس  ئامێری 

ده كرێت بۆ دووبـه ش :
• ئامێری ده ستنیشانكردنی نه خۆشی

• ئامێری چاره سه ركــــــردنی نه خۆشی 

 Equipment نه خـۆشی   ده ستنیشانكــردنی  ئـامێری 
Diagnostic

  ئه و جۆره  ئامێرانه  ده گرێـته وه  كه  ته نها ده ستنیشانی 
وێنه ی  ده ستكه وتنی  له ڕێی  ده كه ن  نه خۆشییـه كان 
دیسان  جۆره   ئه م   ، مرۆڤ  له شی  ئه ندامه كانی  و  به ش 
به پێی جۆر  بۆ دوو جۆر ، )یه كه میان  پۆڵێن ده كرێـت 
و ته كنۆلۆجیای ئامێره كه  ، دووه میان به  پێ  ی جۆری 

ئــه ندامی لـه شی مرۆڤ  كه  وێنــه ی بۆ ده گیرێـت( : 

1. پۆڵێنكــــردن به پێی جـــۆری ته كــــنیكی ئــامێـــــر
پێشچوونی  به ره و  و  پێداویستی  پێی  به   ئامێرانه   ئه م   
دابـه ش   و  دروستكراون  تیشكه ئێكس  ته كنۆلۆجیای 

ده كـرێت بۆ ئه م جـۆرانـه  :
1. ئامێـری تیشكــه  ئێكـسی ســاده  )جێگیر(  

ـــرى  بةشــةكــانى ئاميـَ
تيشـكـة ئَيكـس

ثؤَلَينكـــردنى ئـــامَيــــرى 
تيشكـــةئَيكــس
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  Mobile    2. ئامێری تیشكـه  ئێكسی گــوێزراوه

3. ئامێری تیشكه  ئێكسی  فلۆرۆسكۆپی  

4. ئامێری تـــۆمــۆگـــرافی  

5. ئامێری سی تی سكانه ر  

6.ئامێری تیشكـه ئێكـس جۆری ڕه نووسی - دیجیتاڵ
             

لـــه شی  ئــــه ندامه كــــانی  پێـی  بـه   پـۆڵێنكـــردن   .2
مرۆڤ  

مرۆڤ  له شی  ئه ندامه كانی  پێی  به   ئامێرانه ش  ئه م 
له بار  و  وئاسان  گونجـاو  كه   شێوه یه ك  به   دروستكراون 
بێت بۆ وێنه گرتنی به شێك یان ئه ندامێكی له شی مرۆڤ 

وه ك :
1. ئامێری وێنه گرتنی ددان  
2. ئامێری وێنه گرتنی سینگ 

3. ئامێری مه مككێــشی )مامۆگراف(  
4. ئامێری وێنه گـرتنی دڵ وده ماره كانی خوێــن 
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Therapy Equipment   ئامێری چاره سه ركردن به  تیشك
نه خۆشیه كانی  چاره سه ری  ڕاسته وخۆ  ئامێرانه ن  ئه و 
ئاڵۆزو  زۆر  ئامێرێكی  جۆره   كه    ، ده كه ن  شێرپه نجه  
گرانبـه هان و پێویستیان به  به رزه  ڤـۆڵتێكی ئێجگـار به رز 
هه یه   )شه ش ملیۆن ڤـۆڵت  –  بیست و سێ ملیۆن 

ڤـۆڵت (
ئه و ئامێری تیشكانه ی ناراسته وخۆ )وه ك یاریده ده ر( له  

چاره سه ری نه خۆشیدا به كارده هێنرین :
1. ئـــامێری شكـــاندنی بـــه ردی گـــورچیله 

2. ئــــامێـــــری قه ستـــــه ره ی دڵ و ده مـــــاغ

نه شته رگـه ری  كـاری  بۆ  ئێكـس  تیشكـه   ئامێــری   .3
ئێسك  

نه شتـه رگـه ری  كــاری  بۆ  ئێكـس  تیشكـه   ئامێــری   .4
میــزه ڕۆ
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 هێمــاكــان له  ئامێری تیشكه  ئێكســدا
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ثِرَوذةى ترام واى شارى 
سلَيمانى

ِريثَورتاذ

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران

كوته یه ك ده رباره ی پرۆژه كه :
ئــه م پڕۆژه یه  پێكهاتووه  له  شــه ش هێــڵ به درێژایی 58 
كم  ڕێڕه وی ئه م هێاڵنه  به شــێك له ناوچه  ســه ره كیه كانی 
شــاری سلێمانی ئه گرێته وه  به  شــه قامه كانی تاسڵوجه  , 
ســالم , مه وله وی ،پیره مێــرد , هه واره به رزه  , 30متری 
, ســه ركارێز , برایم پاشــا , مدام متران , ســه رچنار 
, ناوچه ی پیشه ســازی , به شــێك لــه  مه لیك محمود , 

بكره جۆ , فڕۆكه خانه  تێئه په ڕێت .
دیزاینــی ئــه م پڕۆژه یــه  گونجــاوه  له گــه ڵ ئــه و دیزاین و 
پالنه ی كه  كراوه  له الیه ن شاره وانی سلێمانیه وه  بۆ هه موو 
ڕێڕه وه كانی گه راج و مه خزن و شــوێنی كار ، وێســتگه ی 
كۆنتڕۆڵــی ســه ره كی ئه م پڕۆژه یــه  له ناوچــه ی  ڕاپه ڕین 
/ تاســڵوجه  ده سنیشــان كــراوه   كــه  كۆنتڕۆڵــی هه موو 

الیه نه كان ئه كات . 
MW 20 ســێ  وێســتگه ی كاره بای ســه ره كی به  توانــای
ته رخــان ئه كرێت بۆ پێدانــی وزه ی كاره با وه به به رده وامی 
له ڕێی 19 وێستگه ی تایبه تی  KW 0,75/11 هه رهێڵێك 

توانای گواستنه وه ی 3000 كه سی هه یه  له  كات ژمێرێكدا  
به  ترافك الیت وه  هێمای تایبه ت كۆنتڕۆڵی هاتوچۆی ترام 
ئه كرێــت له گه ڵ  ئۆتۆمبێل و هاواڵتیــان وه له هه مان كاتدا 
سیسته می كۆنتڕۆلی تایبه ت به كارئه هێنرێ بۆ كۆنتڕۆلكردن 

و هاتوچۆكردنی فارگۆنه كان له سه ر هێله كاندا .
پ/ســه ره تا بیرۆكه ی دروســتكردنی ئه م شــاره له  كوێوه  

سه ریهه ڵدا..؟
بیرۆكه ی ئه م پڕۆژه یه  له الیه ن وه زاره تی گواستنه وه وگه یاندن 
و به ڕێوه به رایه تــی گشــتی گواســتنه وه ی زه مینــی هێڵی 
ئاسنین هاتووه  بۆ دروستكردنی هێڵی ترام وای بۆ هه رسێ 
شــاره كانی كوردستان ) هه ولێر و سلێمانی و دهۆك ( وه  
لــه  ڕێی ته نــده ره وه  دیزاینی ئه م پڕۆژه یــه  درا به كۆمپانیا 

شاره زاكان له م بواره دا .
پ/ ئه م پڕۆژه یه   كه رتی تایبه ته  یان حكومیه  و خاوه نه كه ی 

كێیه ؟ وكێ  جێبه جێیده كات؟
پڕۆژه كه  حكومه تی هه رێمی كوردستان بوجه ی دیزاینه كه ی 
دابیــن كــردووه  , بــۆ جــێ به جــێ كردنی ئــه م پڕۆژه یه  

ئةندازيار 
محمود احمد ِرةزا

 بةِرَيوةبةرى نوسينطةى كَومثانياي SGI  ئيتاَلي 
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باشتره  كه  له الیه ن كه رتی تایبه ته وه  جێ به جێ بكرێت كه  
شاره زایی له و بواره دا هه بێت  .
پ / بودجه ی پڕۆژه كه  چه نده ؟ 

بوجه ی پڕۆژه كه  2,300,000 دۆالره .
پ/ماوه ی ته واو بوونی پڕۆژه كه  چه نده  ؟

مــاوه ی پڕۆژه كــه  18 مانگــه   وابڕیــاره  لــه   2013/2/1 
دیزاینه كه  ته واوبێت .

پ/ به رواری ده ست به كاربوون له  پڕۆژه كه دا كه یه ؟
2011/4/1  ده ست به كاربووین .

پ/  گرنگی ئه م پڕۆژه یه  چییه  بۆ ئاینده ی شاری سلێمانی؟
گرنگی ئه م پڕۆژه یه  له وه دایه  كه  :-

أ . هۆكارێكی باشــه  بۆ كه مكردنه وه ی قه ره باڵغی ئۆتۆمبێل 
له ســه ر شــه قامه  ســه ره كیه كان به تایبه تی بۆ فه رمانبه ران 
و خوێنــدكاران كه  ئه توانن بگه نه  شــوێنی كاره كانیان  بێ  

ئه وه ی ئوتۆمبێلی تایبه تی به كاربهێنن .
ب . ترام وایی هۆكارێكه  بۆ كه مكردنه وه ی پیسبونی ژینگه ی 
شــاری ســلێمانی له به رئه وه ی ترام به  كاره با ئیش ئه كات 
و له هه مــان كاتــدا كه مكردنه وه ی به كارهێنانــی ئۆتۆمبێل 

.CO2 ئه بێته  هۆی كه مكردنه وه ی گازی
ت . ئاســانكاری بــۆ گواســتنه وه ی هاواڵتیــان گونجــاوی 
نرخه كه ی وخێرایی له  گه یاندن وه له هه مانكاتدا سه المه تی.

پ/  پڕۆژه كــه  لــه  چه نــد به ش پێك هاتــوه  و چی له خۆی 
ده گرێت؟

پڕۆژه كه  پێكهاتووه   له  :
ا. دیراسه ی جدوی .

ب. ڕووپێوی شه قامه كان و شوێنی هێڵی ترامه  كه  .
ج. كۆكردنــه وه ی داتــاو  زانیــاری لــه  ســه ر جۆره كانــی 

گواستنه وه و هێڵه كانی له  شاری سلێمانی .
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د. ئاماده كردنی دیزاینی ســه ره تایی و دیزاینی كۆتایی بۆ 
پڕۆژه كه  له  گه ڵ ئاماده كردنی خشته كانی هێنده كان .
ه. ئاماده كردنی ته نده ری جێ به جێ كردنی پڕۆژه كه  .

پ/ مه رجــی ســه المه تی وه ك مه رجێكــی ئه ندازیاری زۆر 
گرنگه  بۆ پڕۆژه یه كی ئاوها , ئایا كاری پێویستتان كردوه  

له و باره یه وه  و مه رجه ی سه المه تیتان پێڕه و كردوه ؟
مه رجی سه المه تی په یڕه وكراوه  به  دانانی چه ند سیسته می 
دانانــی ژوری  ئاگاداركردنــه وه  وه هه روه هــا  كۆنتــڕۆڵ و 
كونتڕۆڵــی ســه ره كی كــه  تیایــدا به به رده وامی ئــاگاداری 

جوڵه ی هه موو ترامه كانه  له سه رتاسه ری هێڵه كاندا .

پ/كاری دیزایــن و جێبه جێكــردن و سه رپه رشــتیكردنی 
پڕۆژه كــه  له الیــه ن ئه ندازیارانــی كــورده وه  بــوه  یــان به  
هاوبه شــی له گــه ڵ كۆمپانیــای بیانــی و ئه ندازیارانی تردا 
بوه ؟ڕۆڵی ئه ندازیاران چیه  له  به ڕێوه بردنی ئیشو كاره كان 

له پڕۆژه كه دا ؟
كاری دیزاینی ئه م پڕۆژه یه   له الیه ن پســپۆڕانی ئیتاڵیه وه  
ســتافی  له الیــه ن  ڕووپێــوی  كاری  وه هه روه هــا  كــراوه  
ئیتاڵیه وه كــراوه   و كاری كۆكردنــه وه ی داتــا و زانیــاری 

له الیه ن ئه ندازیارانی كورده وه  بووه .

*دوا ووته تان ... هیوادارم كه  له ئاینده یه كی نزیكدا هێڵی 
ترام له شاری سلێمانیدا بچێته  بواری جێ به جێ كردنه وه  و 
داواكارم له  هاواڵتیان كه  هه وڵبده ن ژینگه ی ئه م شاره پاك 
ڕابگــرن بــه  كه مكردنــه وه ی به كارهێنانــی ئۆتۆمبێــل كه  

. CO2  هۆكارێكه  بو پیسبونی ژینگه  به  گازی
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 پێشه كی:
یه كێــك له بــواره  گرنگه كان بــۆ ڕێكخســتنی كاروباری 
فڕۆكه خانــه  و فڕۆكه كان و ســه رجه م پێكهاته كانی بواری 
فڕۆكه وانــی ئه و ســێكته ره یه  كه  له ژێر ناوی )ســه المه تی 
فڕۆكه وانــی( ناو ده برێت چه ندین دۆكۆمێنت و باڵوكراوه  و 
سیستمی بۆ دروست كراوه  مه به ستی سه ره كی سه المه تی 

فڕۆكه وانیش پارێزگاری كردنی سه المه تی ئاده میزاده .
بۆ نمونه  ئه گه ر ووردبینه وه  هه ر له  دروستكردنی ئۆتۆمبێل 
لــه م ســه رده مه دا ســاڵ له  دوای ســاڵ چه ندین سیســتم 
و ســكرینی تایبــه ت به  ئــاگادار كردنه وه ی شــۆفێره كان 
خراوه ته ناو كابینــه ی ئۆتۆمبیله كانه وه  بۆ كه م كردنه وه ی 
پێكدادان و به ریه ك كه وتنی ئۆتۆمبێله كان به یه كتریدا یان 

به  شتی تر.
هه ر له و سۆنگه یه وه  ئه گه ر سه یری پێشكه وتنی سیستمی 
فڕیــن و كۆنترۆڵ كردنی فڕۆكه  بكه ین هه ر له  ســه ره تای 
دروســت كردنی فڕۆكه  تا ئه م ســاته  وه خته ی ئێســته ش 
ده بینیــن ڕۆژ لــه  دوای ڕۆژ شــێواز و قه بــاره  و جــۆری 
كۆنتڕۆڵ كردنی هه ڵفڕینی فڕۆكه كان باشتر و ئاسانتربووه  
هه رچه نده  سیســتمی زۆر ئاڵۆز و ورد دروست بووه  به اڵم 

بۆ سه المه تی ئاده میزاد باشتره .
شــان به شانی زیاد بوونی جمجۆڵی ئاسمانی و قه ره باڵغی 
فڕۆكــه كان لــه  ئاســماندا سیســتمی چاودێری ئاســمانی 
پێشــكه وتنی بــه  خۆوه  بینیــوه  و توانراوه  تا ئاســتێكی 
باش سه المه تی فڕۆكه وانی بپارێزرێت، هه رچه نده  چه ندین 
ئامێــر و ئامڕاز و سیســتمی كۆنتڕۆڵكــردن زیادی كردوه  
به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا پێكدادانی فڕۆكه كان هه ر ڕوی داوه  
به هۆی كه م و كوڕی له  سیســتمی چاودێری ئاسمانی یان 

به هۆی هه ڵه ی مرۆییه وه .
له  په نجاكانی سه ده ی ڕابوردودا دوای ئه وه ی بینرا زه ره ر 
و زیانێكــی زۆری مرۆیی له  ئه نجامی پێكدادانی فڕۆكه كان 
ڕووی داوه  بیركرایه وه  كه  جۆره  ئامێرێك یان سیســتمێك 
دروست بكرێت بۆ به رگرتن یان كه م كردنه وه ی ئه و زیانانه  
بۆ ئه و مه به سته  چه ندین ڕێنمایی و یاسا و ڕێسا له الیه ن 
ڕێكخراوه كانی په یوه ســت به م بواره وه  ڕێكخرا،  كه  تیایدا 
كۆمپانیاكانی دروســت كردنــی فڕۆكه كانیان ناچار كرد به  
دانانی سیســتمی به رگرتن له  پێكدادان له  ناو فڕۆكه كاندا 
كــه  به  نــاوی ACAS نــاوزه د ده كرێــت و كورتكراوه ی 
Airborne Collision Avoidance System واتــه  

سيستمى ACAS بَو بةرطرتن لة 
ثَيكدادانى فِرَوكةكان لة ئاسماندا

ئةندازيار / طاهر عبداهلل قادر
بةرَيوةبةرى طشتى فرَوكةخانةى نَيو دةوَلةتى سلَيمانى
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سیستمی به رگرتن له  پێكدانان له  ئاسماندا.
له ساڵی 1956 له  ئه نجامی پێكدانی دوو فڕۆكه ی ئه مریكی 
جۆرێ له  سیســتمی ACAS یــان دانا به اڵم هه ر زوو به  
زوو كــه م و كــوڕی تێدا ده ركه وت به اڵم كاركردن بۆ چاك 
كردنی و باش كردنی سیستمه كه  به رده وام بوو  تا ساڵی 
1980 ڕێكخــراوی )ICAO( هه ســتا بــه  دانانی پێوه ر و 

.ACAS پێداویستیه كانی دانانی سیستمی
 ACAS لــه  ســاڵی 1989 دا دووه م جــۆر له  سیســتمی
دروست كرا و له  ساڵی 1990 خرایه  بواری به كارهێنانه وه .
بــه  دانانــی ڕێنمایــی و  ده وڵه تــه كان ده ســتیان كــرد 
مــه رج بــۆ دانانی سیســتمی ACAS لــه و فڕۆكانه ی كه  
به سه رئاســمانیاندا ده فڕیــن و لــه  ســاڵی 1993  واڵتــه  
یه كگرتوه كانی ئه مریكا ده ستی كرد به  جێ به جێ كردنی ئه م 
ڕێنمایانه  و له  ساڵی 1995 لیژنه ی به ڕێوه بردنی چاودێری 
ئاسمانی ئه وروپا )Euro Control( خشته یه كی زه مه نی 
دانا بۆ ئه و كۆمپانیا و هێڵه  ئاسمانیانه ی كه  له  ئاسمانی 
ئه وروپادا ده فڕن بۆ دانانی ئه و سیستمه  له  فڕۆكه  كانیاندا 
و له  ســاڵی 2000 وه   ورده  ورده  ده ســت كرا به  جێبه جێ  

كردنی .
له  ئێســتادا سیســتمی ACAS2 په یڕه وی ئه و ڕه وش و 

مه رجانه  ده كات كه  ڕێكخراوی )ICAO( دای ناوه .
:ACAS پێكهاته ی

سیســتمی ACAS پێــك دێــت له  چه ند ئامێــر و ئامڕاز 
و پرۆگرامێــك كــه  ده بێتــه  چاوێكی تر یارمه تــی كابتنی 
فڕۆكــه كان ده دات بۆ به  ئاگا بوون و ئاشــكرا كردنی ئه و  
فڕۆكانه ی كه  نزیكن و ده بنه  هۆی دروست كردنی مه ترسی 
و لــه  هه مــان كاتدا سیســتمه كه  هه ڵده ســتێت به  پێدانی 
باشــترین و ســه المه ترین ڕێگا و چاره سه ر بۆ به رگرتن له  

پێكدادان.
بیرمــان نه چێــت چاودێــری ئاســمانی به پێ ی سروشــتی 
و  فڕۆكــه كان  ڕێنمایــی  بــه   هه ڵده ســتێت  كاره كــه ی 
بــه و  ئاســماندا  لــه    )Separation( جیاكردنه وه یــان 
مه ودایــه ی كه  ICAO دای ناوه  به اڵم زۆر جار ئه و دوریه  
زۆر كه متر ده بێته وه  له و ماوه  دیاری كراوه  له  یاساكاندا به  
هۆی هه ڵه ی چاودێری ئاسمانیه وه  یان هه ڵه ی كابتنه وه .

سیســتمی ACAS هه ڵده ستێت به  نیشان دانی شوێن و 
بــه رزی ئــه و فڕۆكانه ی كه  نزیكن له  فڕۆكه وانه وه  له ســه ر 
ســكرینی سیســتمه كه  بــۆ دوریه كی ســنوردار له  ده وری 
فڕۆكه كــه  جــا ئه و فڕۆكانه   له  پێشــه وه  یــان دواوه ی یا 
ســه ر و خواری فڕۆكه كه مان بێت، بێجگه  له و زانیاریانه ی 

كه  له ســه ر سكرینی سیســتمه كه  ده رده كه وێت به شێوه ی 
ده نگیش ئه و زانیاریانه  ده دات به  فڕۆكه وانه كه .

كه واته  ACAS ئه و سیستمه یه  كه  دانراوه  له ناو فڕۆكه كاندا 
له ســه ر بنه مــای ئــه و دیــارده  و نیشــانانه  كارده كات كه  
ڕاداری الوه كــی ناو فڕۆكه كان له  ئاســماندا ده ی نێرێت و 
هیچ په یوه ندیه كی به  ئامێره كانی ســه ر زه وی یه وه  نیه  و 
هه ڵده ســتێت به  ناردنی نامه ی بینراو و بیستراو یان هه ر 
كێشه یه ك له گه ڵ فڕۆكه یه كی تری نزیك كه  ئه ویش هه مان 

سیستمی تێدایه .
:ACAS بنه ماكانی كاركردنی

كه  سیستمی ACAS هه ستێت به  پێدانی سگناڵ و ده نگ 
به فڕۆكه وان ده بێت ئه و سگنااڵنه  له  كویۆه  ده رچێت؟

 ModeS هــه ر فڕۆكه یــه ك كه  سیســتمی ڕاداری الوه كی
ی تێدا بێت سیســتمی ACAS ده توانێت ئه و ســگنااڵنه  
 ACAS  وه ربگرێــت به مه رجێ  ئه و فڕۆكه یــه ی تریش كه
ی تێدایــه  ڕاداریMode Sی تێدابێــت كه واتــه  هه ردوو 
فڕۆكه كــه  پێویســته  هه م ڕاداری الوه كــی Mode S یان 
 ACAS تێدابێت ئه وســا ده توانرێت ســوود له  سیستمی
وه ربگیرێت و ئێســتا زۆربــه ی فڕۆكه  نوێ كان هه م ڕاداری 
 ACAS 2 5 یان تێدایه  هه م سیســتمی Mode الوه كی

یان تیادانراوه .
كاتێك ACAS سگناڵه كان وه رده گرێت خۆی هه ڵده ستێت 
به شی كردنه وه یان و دیاری كردنی دوری هه ر فڕۆكه یه ك و 
به رزی و ئاڕاسته كه ی ئه م سیستمه  ناتوانێت كه شفی ئه و 

فڕۆكانه ش بكات كه  وه اڵمی سگناڵه كان ناداته وه .
ئــه م سیســتمه  ده توانێــت چاودێــری )30( فڕۆكه  بكات 
له یــه ك كاتــدا و لــه  دوری )26( كیلومه تــره وه  و ده بێت 
بشزانرێت خێرایی فڕۆكه كان له  ئاسماندا ئه وه نده  زۆره  كه  
له  خوله كێكــدا ده یان كیلۆمه تر ده بڕن بۆیه  ئه و ماوه یه ی 
كــه  سیســتمی ACAS هه ڵده ســتێت به  شــیكردنه وه ی 
داتــاكان و ئاگاداركردنــه وه ی فڕۆكــه وان ده بێــت چه نــد 

چركه یه ك تێناپه ڕێت.
بــۆ نمونه  ئه گه ر ACAS كه شــفی كــرد فڕۆكه یه ك بۆته  
جێــگای مه ترســی له ســه ر فڕۆكه كه مان به پــێ ی دوری و 
به رزیه كه ی ACAS یه كســه ر نامه یه كی ئاگاداری ده دات 
بــه  فڕۆكــه وان دوای ماوه یه كــی كه میش ده ســت ده كات 
به ده ركردنــی ڕێنمــای ده نگــی و وێنه یی بــۆ به رگرتن له  

پێكدادان.
ئه گــه ر ڕاگوازێــك بــه و ڕودانــه دا بكه ین كــه  له ڕابوردودا 
ڕویان داوه  له ســه ر بنه مای بوونی ACAS له و فڕۆكانه دا  
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ده بینین ACAS به نزیك بوونه وه ی ڕوداو سێ  جۆر نامه  
ده دات به  فڕۆكه وان:

1. لــه  قۆناغــی یه كه مــدا ACAS فڕۆكــه وان ئــاگادار 
ده كاتــه وه  به بوونــی فڕۆكه یــه ك له  زۆنــی A دا وه ك له  
وێنه ی ) 1 ، 2 (دا و نیشاندانی وێنه كه ی له سه ر سكرینی 
سیســتمه كه  بــۆ ئه وه ی به  چــاو ببینرێت بــۆ پارێزگاری 
كردنی دوریه كی گونجاو و ئاماده باشی بۆ جێبه جێ  كردنی 
ACAS  هه ر ڕێنماییه ك كه  ده رده كه وێت یان ده وترێت له
وه  به نزیــك بوونــه وه ی فڕۆكه كه  لــه م قۆناغه دا فڕۆكه وان 
هه ڵده ســتێت به مســحی ده ورووبــه ری خــۆی بــۆ بینینی 
فڕۆكه كه ی به رانبه ری به  چاو و چاوه ڕێی ڕێنمایی ده بێت.
2. ئه گه ر فڕۆكه كه  زیاتر نزیك بوه وه  هاته  زونی B سیستمی 
ACAS هه ڵده ســتێت بــه  پێدانــی ڕێنمــای فڕۆكه وان و 
ده ســت نیشــانی ئه و هه نگاوه  ده كات بۆ مناوه ره  كردن و 
به رگرتــن لــه  پێكدادان ســا         به گۆڕینی به رزیه كه ی 

بۆسه ره وه  یان خواره  یان گۆڕینی خێرایه كه شی بێت.

3.له كاتــی ده رچوونــی ڕێنمای له  ACAS وه  یه كســه ر 

فڕۆكــه وان ده بێــت ئــه و ڕێنماییه  جێبه جێ  بــكات و له م 
كاتانــه دا زۆر جــار وا ڕێ  ده كه وێت فڕۆكــه وان ده بێت له  
ڕێنمای چاودێری ئاســمانی ســه ر زه وی ده رچێت و ته نها 
په یــڕه وی ACAS بــكات چونكــه  مه ترســی یه كه  نزیك 
كه وتۆتــه وه  ئیتــر چاودێــری ئاســمانی به رپرســیار نیــه  
لــه  جیاكردنــه وه ی فڕۆكه  لــه  فڕۆكه كانی تر تــا حاڵه تی 
مه ترســی یه كه  تــه واو ده بێت و سیســتمه كه  ده گه ڕێته وه  
حاڵه تی ئاســایی خۆی و ئه وكات فڕۆكــه وان ده گه ڕێته وه  
بۆ په یڕه وكردنی ڕێنمایه كانی چاودێری ئاســمانی له ســه ر 

زه وی.

ئه و وێنانه ی كه  له ســه ر شاشــه كه  ده رده كه ون له به رده م 
فڕۆكه واندا دانراوه  وده نگه كانیش به  بڵندگۆیه كی گه وره وه  

ده رده چێت كه  له  كابینه ی فڕۆكه وانه كه دا دانراوه .
مــاوه ی ئه و ڕێنمایانه ی كه  ده رده چێت له  ACAS هێنده  
كه مــه  كه  له  48چركه  زیاتر نیه  پێش گه یشــتن به  خاڵی 
پێكــدادان و ده ركردنی ڕێنمایی بــۆ به رگرتن له  پێكدادان 
ناگاتــه  35 چركه  و ئــه م ماوانه ش به نده  به  زیاد و كه می 
خێرایــی و به رزی فڕۆكه كه وه  له به رزی زۆردا خێرایی زۆره  
ئه و ماوه یه ی كه  سیستمه كه  داتاكه  ده دات پێویسته  زیاتر 
بێت )واته  زووتر بیدات( بۆ وه رگرتنی هه نگاوی پێویست 
و به پێچه وانه وه  له  خێرایی كه متر به رزی كه متر ژماره كان 

كه مترن.
زۆر جار له به ر حاڵه ته كه  ACAS یه كسه ر ڕێنمای ده دات 

بێ  ئه وه ی ئاگاداری بدات.
ACAS بۆ هه ر چركه یه ك هه ڵده ستێت به هه ڵسه نگاندنی 
ڕێنمایه كانی و به گوێره ی حاڵه ته كه  خۆی ڕێك ده خاته وه .
ACAS لــه  هه مــان كاتــدا هه ڵده ســتێت بــه  گۆڕینــی 
یــان ڕاســتكردنه وه ی كاردانــه وه ی فڕۆكه وانــه كان ئه گه ر 
له حاڵه تێكدا فرۆكه كه  پێویستی كرد به رزبێته وه  و فڕۆكه ی 
تریش به  هه ڵه  به رزبۆوه  یه كسه ر ACAS ی فڕۆكه كه مان 
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هه ڵده ســتێت به  گۆڕین و ڕاســت كردنه وه ی ڕێنمایه كه  و 
فڕۆكه كه  ده بێت نزم بێته وه .

ڕووبــه رو قه باره ی ئه و زۆنه ی كه  فڕۆكه كه ی تێدا ده فرێت 
به ســتراوه  بــه  خێرایــی و ئاڕاســته  و بــه رزی فڕۆكه كه ی 

به رانبه ری ) وێنه ی 1 ، وێنه ی 2(.
:ACAS جۆره كانی

له  پاشــكۆی ژماره  )10(ی رێكخراوی ICAO ســێ  جۆر 
سیستمی ACAS دیاری كراوه  :

ACAS1 .1 – یه كه م جۆریه تی كه  ته نها توانای پێدانی 
زانیاری ئه و فڕۆكانه  ده دات به فڕۆكه وان بۆ ئاشكرا كردنی 
فڕۆكــه كان به  چاو یان بینین بۆ به رگرتن له  پێكدادان بێ  

ئه وه ی هیچ ڕێنمایه ك بدات .
ACAS2 .2 - ئه م جۆره یان زانیاری ده رباره ی ئاڕاسته ی 
ستونی سه ره وه  و خواره وه  )گۆڕانكاری به رزی( فڕۆكه كان 
ده دات به  فڕۆكه وان بێ  ئه وه ی له ســه ر ئاســتی ئاســۆیی 
)ڕاســت و چــه پ( هیــچ زانیاریه ك بدات بــه  فڕۆكه وان و 

زانیاری فڕۆكه  نزیكه كانیش ده دات به فڕۆكه كه .
ACAS3 .3 – ئــه م جۆره یــان ڕێنمایــی به رگرتــن لــه  
پێكدادان ده دات به  فڕۆكه وان له  باره ی ئاڕاسته ی ستونی 
)خــوارو و ژورو( و ئاســۆیی )ڕاســت و چــه پ( له گــه ڵ 

زانیاری سه باره ت به  فڕۆكه  نزیكه كان.
ڕێكخراوی ICAO سیســتمی ACAS2 ی اعتماد كردوه  
به اڵم ACAS3 تا ئێســتا په یره و نه كــراوه  له به ر بوونی 
كێشــه  له  سیســتمی هه واڵگری )اســتطالع(ی ئاســۆیی 

فڕۆكه كان.
زانیاریه  سه ره تایی یه كان بۆ فڕۆكه  نزیكه كان:

كاتێــك كه  فڕۆكه یه ك لــه  فڕۆكه كه مان نزیك ده كه وێته وه  
لــه  ئاســماندا سیســتمی ACAS زانیــاری ســه ره تایی 
ده دات بــه  تاقمــی فڕۆكه كه  بۆ ئه وه ی ئاماده  باشــبن بۆ 
وه رگرتنی ڕێنمایی كه  له  ماوه ی 35 – 48 چركه  له  خاڵی 
پێكدادانــه وه  ڕێنمایــی ده درێت به  فڕۆكــه وان زۆرجاریش 
یه كســه ر ڕێنمایی ده درێت به فڕۆكه وان بێ  ئه وه ی زانیاری 

بدات له به ر مه ترسی حاڵه ته كه .
سیســتمه كه  فڕۆكه وان ئاگادار ده كاته وه  به بوونی فڕۆكه ی 
نزیــك و به هــۆی نامه یكی ده نگی كــه  ده ڵێت )فڕۆكه  – 
فڕۆكــه ( لــه  ڕێگــه ی بڵندگۆیه كی گه وره  كه  لــه  كابینه ی 

فڕۆكه كه دا دانراوه  بۆ ئه م مه به سته .
زانیاری به رگرتن له  پێكدادان ) تعلیمات جتنب التصادم(:

ئامانــج له  ده ركردنی زانیاری بۆ به رگرتنه  له  پێكدادان بۆ 
دابیــن كردنی ماوه یه كی ســتونی جێگیــره  له و فڕۆكه یه ی 

كه  مه ترســی دروســت كردوه  به مــاوه ی 300 تا 700پێ  و 
ACAS پێــش 20 – 35 چركــه  له  پێكدادان ڕێنمایه كان 
ده رده خات و له سه ر فڕۆكه وانه كان پێویسته  ده ست و برد 
په یــڕه وی ڕێنمایه كان بكه ن بــێ  هیچ كه م ته رخه میه ك یا 

دواكه وتنێك.
كاتێــك زانیاریــه كان له ســه ر شــێوه ی نامــه ی ده نگــی 
ده درێت به  فڕۆكه وان و وێنه كانیش له ســه ر ســكرینه كان 
ده رده كه وێت شــێوه  و ڕه نگی فڕۆكه كان ده گۆڕێت له سه ر 
سكرینه كان به پێی نزیكی فڕۆكه كه  و جۆری مه ترسیه كه ی 

له سه ر فڕۆكه كه مان.
فڕۆكه وان پێویسته  له  ماوه ی )5( چركه دا په یڕه وی یه كه م 
ڕێنمــای بــكات و دوای) 2,5( چركــه  چاوه ڕێــی ڕێنمای 

داهاتوو بكات.
ڕه وشی هونه ری سیستمی ACAS )الوصف الفنی لنظام 

جتنب التصادم(:

وێنه ی )4( پێكهاته كانی ACAS پیشان ده دات كه  پێك 
دێت له  :

1. یه كه ی كۆمپیوتــه ر )Computer Unit( – ئه م یه كه یه  
هه ڵده ســتێت بــه  ڕوپێوی ئاســمانی و چاودێــری فڕۆكه  
نزیكه كه  ده كات و كه شفی ئه و فڕۆكه یه  ده كات كه مه ترسی 
دروســت كــردوه  له گه ڵ دیــاری كردنی جــۆری هه ڵس و 
كه وته كــه  بۆ به رگرتن لــه  پێكــدادان و ده ركردنی نامه ی 

ئاگاداركردنه وه  و ڕێنمای به رگرتن له  پێكدادان.
2. بۆردی كۆنتروی ACAS – ئه و سیستمه یه  كه  وه اڵمی 

ڕاداری الوه كی ده داته وه .
3. ئه نتینــاكان )ACAS antenna( –یه كێكیــان بــۆ 
ده ركردنــی داتــا و به یانات بۆ فڕۆكه كــه ی تره  ئه وه ی تر 
بــۆ وه رگرتنــی داتایه  له و فڕۆكانــه وه  و دوو ئه نتینای تر 
هه یه  بۆ ده ركردن و وه رگرتنی سگناڵه كانی ڕاداری الوه كی 
)SSR( هه ر چوار ئه نتیناكه  به ستراوه  به  ئامێریكه وه  بۆ 

وه رگرتن و ده ركردنی سگناڵه كان.
4. به ســتنه وه ی له گه ڵ ئامێــری پێوه ری به رزی فڕۆكه  به  

. )Altimeter(به كارهێنانی په ستانی هه وا
5. به ســتنه وه ی له گــه ڵ ئامێــری ڕاداری پێدانــی به رزی 

. )Radar Altimeter( فڕۆكه كان له سه ر زه وی
بــۆ   )Loud Speakers( ده نگــه كان  بڵندگــۆی   .6

باڵوكردنه وه ی نامه  ده نگیه كان بۆ تاقمی فڕۆكه وان.
7. ســكرینه كان بــۆ نیشــان دانی زانیاریــه كان بۆ فڕۆكه  
نزیكه كان و ڕێنمای به رگرتن له  پێكدادان ئه وه ی شــایانی    
باســه  ACAS نه به ســتراوه  نه  بــه  فڕۆكه وانــی ئالیه وه  
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 )FMS )Management System Flight  نه به )Auto Pilot(
وسیستمی   ACAS كارده كات و ئه گه ر كه م و كوڕیه ك 
 ACAS دروست بێت سیستمی FMS یان autopilot  له

كاری خۆی ده كات به  ئاسایی.
نیشان دانی زانیاریه كان له  كابینه ی فڕۆكه كه دا:

كاری سیســتمی ACAS ئه وه یــه  كــه  شــوێن و پێگه ی 
فڕۆكه  نزیكه كان له ســه ر سكرینی ئامێره كه  نیشان ده دات 
)وێنه ی 5( له ســه ر شێوه ی دوری ئاسۆیی یان ستونی له  
فڕۆكه كه مان له سه ر بنه مای ئه و سگنااڵنه ی كه  له  ڕاداری 
SSR(Secondary Surveillance Radar ( وه ری 
ده گرێت ئه و ڕاداره ی كه  له سه ر فڕۆكه كه  به ستراوه  وێنه ی 
فڕۆكــه كان وه كو هێما ده رده كه وێت كــه  فڕۆكه وان قۆناغ 
به  قۆناغ نزیك بونه وه ی فڕۆكه كه كان له ســه ر ســكرینه كه  
ده بینێت له گه ڵ ئاســتی مه ترســیه كه ی ) وێنه ی 6 ، 7( 
ئه و زانیاریانه ی كه له سه ر سكرینه كه  ده رده كه وێت هه رسێ  
جۆره كه ی تیا ده رده كه وێت قۆناغی ئاگاداركردنه وه ی نزیك 
بوونــه وه ی فڕۆكه كه  و به  دوایدا قۆناغی ئاگاداركردنه وه ی 
بۆ ئاماده باشــی بۆ قۆناغی داهاتوو كه  قۆناغی ده ركردنی 

ڕێنمایی یه  بۆ به رگرتن له  پێكدادان.
مه به ســت لــه  ده ركه وتنی زانیاریه كان له ســه ر ســكرینی 
سیســتمه كه  ئه وه یه  یه كه م بۆئــه وه ی یارمه تی فڕۆكه وان 
بــدات بۆ زانینی ئه و فڕۆكه یه ی لــێ  ی نزیك ده بێته وه  و 
مه به ســتی دووه میشی بۆ ڕه خســاندنی كاتی پێویسته  بۆ 

وه رگرتنــی منــاوه ره  بۆ به رگرتن له  پێكــدادان كاتیك كه  
ڕێنمایی تایبه ت له  سیستمه كه وه  له و باره یه وه  ده رده چێت.

نیشانه  به كارهێنراوه كان: 
نیشــانه ی جــۆراو جــۆر  ACAS چه ندیــن  سیســتمی 
به شێوه ی ڕه نگ به كارده هێنێت بۆ یارمه نی دانی فڕۆكه وان 
كه  بتوانێت به ئاسانی زانیاریه كان شی بكاته وه  كه  له سه ر 

سكرینه كه  ده رده كه وێت وه ك له وێنه ی خواره وه  :
وێنه ی )6( ئه وه  نیشانانه  ده رده خات كه  ACAS به كاریان 
دێنێت بۆ خوێندنه وه  به رزی یه كان به  زیادكردنی 2 ســفر 

بۆ ئه و ژماره یه ی كه  ده رده كه وێت له سه ر سكرینه كه .
+ به رزتره  له  فڕۆكه كه مان



  Tenth year No :42 Autumn 201231 ساڵى دەیەم  پایزى 2012 ژمارە )42(

- نزمتره  له  فڕكه كه مان
  فرۆكه كه  به رزده بێته وه 

  فرۆكه كه  نزم ده بێته وه 

وێنــه ی 7 گۆرینــی شــێوه  و ره نگی نیشــانه ی  فرۆكه كه  
له ســه ر ســكرینی سیســتمه كه  به پێ ی دوری فرۆكه كه  و 

به رزی یه كه ی.

هه ماهه نگی و گۆڕینه وه ی زانیاری له  نێوان سیســتمه كانی
:ACAS

بنه مای سه ره كی بۆ پێدانی ڕێنماییACAS بۆ فڕۆكه وان 
بــۆ به رزبونه وه  یان نــزم بونه وه ی فڕۆكه كــه ی بۆ ده رباز 
بوونه  له مه ترسی یه ك و پێویسته ACAS ئه م هه نگاوانه ی 

خواره وه  بنێت پێش ده ركردنی ڕێنمایی:
ACAS .1 دڵنیــا بێت كه  ئایا زانیاریه كان لهACASی 

فڕۆكه كانی تره وه  ده رچووه  یان نا.
2. ئه گه رACASله  فڕۆكه ی به رانبه ر ڕێنمایی ده ركردبوو 
بــۆ فڕۆكه وانه كــه  پێویســته  ACAS ی فڕۆكه كه ی ئێمه  
ڕێنمایــی پێچه وانه  ده ربكات بۆ فڕۆكه وانه كه مان بۆ نمونه  
ئه گــه ر ڕێنماییACASلــه  فڕۆكــه ی ئــه و ال به رزبونه وه  
پێ  پێویســته  لــه  فڕۆكــه ی ئێمــه  ACAS ڕێنمایی نزم 
بونــه وه  بــدات و به  زمانی سیســتمه كه  )بۆســه ره وه ( و 

پێچه وانه كه شی )بۆخواره وه ( ده رده كه وێت.

3. ئه گه ر له  فڕۆكه كه ی ئه وال ڕێنمایی ده رنه چوو بوو ئه وا 
ACAS لــه  فڕۆكه كه مان ئاگاداری ACASی فڕۆكه كه ی 
تــر ده كات كه  ڕێنمایی ده رچووه  بۆ به رگرتن له  پێكدادان 

وه ك باشترین چاره سه ر .

4. لــه  هه نــدێ  جــاردا هــه ردوو ڕێنمایه كــه  وه ك یــه ك 
ده رده چن له  هه ردوو فڕۆكه كه دا ئه وكات سیستمی یه كێك 
لــه  فڕۆكه كان ڕێنمای یه كــه ی پێچه وانه  ده كاته وه   ئه گه ر 
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ڕێنمــای یه كه  )به رزبونه وه (بێت ئــه وا خێرا ده یگۆرێت بۆ 
)نزم بونه وه (.

استطالع و به  دواكه وتنی فڕۆكه  نزیكه كه :

ئــه و فڕۆكانه ی كه  سیســتمیACAS2 یان تیــا دانراوه  
ده توانــن ئاڵوگۆڕی زانیاریه كان بكــه ن له گه ڵ ئه و فڕۆكه  
نزیكانــه ی كــه  ڕاداری Modes Sیان تێدایــه  و ئه وكات 
ACAS هه ڵده ســتێت به دیــاری كردنی شــوێن و به رزی 
فڕۆكــه  نزیكــه كان ئه م جــۆره  فڕۆكانه  پێــان ده وترێت (
الگائــرات الدخیلــه ) واته  ئــه و فڕۆكانه  كــه  هاتونه ته  ناو 
زوونــی كاركردنــی فڕۆكه كه مان له م كاتــه دا ئه م فڕۆكه یه  
كــه  ACAS2  ی تێدایــه  ده توانێت چاودێری 30 فڕۆكه  
بكات كه  هه موویان هه مان سیســتمی تێدایه  له یه ك كاتدا 

له  دوری 26 كیلۆمه تره وه .
سیســتمی  ACAS هه ڵده ســتێت بــه  وه رگرتنــی ئــه و 
سگنااڵنه ی كه  له  ڕاداری Modes S ی فڕۆكه كانی تره وه  
ده نێردرێت ئه م ســگنااڵنه  ئه دره ســی زمانــی فڕۆكه كه ی 
تێدایه  واته  )code number address( و سیســتمی 
ACAS خــۆی بــه و كــۆده  ده ناســێنێت و به هــۆی ئه و 
ســگنااڵنه وه  كه  وه ری ده گرێــت دوری و به رزی یه كه ی و 
گۆشه ی ئاڕاسته كه ی ده پێوێت ئینجا ACAS هه ڵده ستێت 
به دیــاری كردنی خاڵی پێكدادانه كه  به  شــیكردنه وه ی ئه و 
ســگنااڵنه  و دواتــر هه ڵده ســتێت بــه  پێدانــی زانیاری و 
ڕێنمایی بۆ فڕۆكه وان به مه به ستی به رگرتن له  پێكدادان.

كاتێــك كــه  ACAS ده زانێــت ئه و فڕۆكه یــه ی كه  نزیك 
بۆته وه  مه ترسی دروست كردوه  یه كسه ر ڕێنمایی مناوه ره  
كــردن ده رده كات بــۆ فڕۆكــه وان ســا ئــه و ڕێنمایــی یه  
به رزبونــه وه  بێــت یان نــزم بونه وه  یان گۆرینــی خێرایی 
به رزبونــه وه  یان نزم بونه وه  ئه گه ر فڕۆكه كه ی تر له ســه ر 
زه وی بوو سیســتمه كه  هیچ وریــا بونه وه یه ك یان زانیاری 

یه ك ده رناكات.

ئه و نامه  ده نگیانه ی كه له  ACAS وه  ده رده چن:
سیســتمی ACAS بــه  دووجۆر تاقمــی فڕۆكه كه  ئاگادار 
ده كاته وه  به نزیك بونه وه ی مه ترسی و پێدانی ڕێنمایی جۆری 
یه كه م له ســه ر شێوه ی بینراو له سه ر سكرینی سیستمه كه  
و دووه مینش به شێوه ی نامه ی ده نگی له  ڕێگه ی بڵندگۆی 
ناو كابینه ی فڕۆكه كه وه  بۆ ئاگاداركردنه وه ی فڕۆكه وانه كه  

وه ك له م خشته یه ی خواره وه دا ڕوون كراوه ته وه :

به رپرسیارێتی چاودێری ئاسمانی و فڕۆكه وان:
پێویسته  له سه ر فڕۆكه وان په یڕه وی ڕێنمایه كانی سیستمی 
ACAS بــكات ڕاســته وخۆ بێگــوێ  دانــه  ڕێنمایه كانــی 

ئةو نامة دةنطيانةى 
كةدةردةضن بَو بةرطرتن 

لة ثَيكدادان

ماناكةى

فِرَوكةيةك داخل بووة فِرَوكة – فِرَوكة
– هةوَلبدة كةشفى بكةى 

– ئامادة بة بَو كاردانةوةى 
داهاتوو

بةرزبةرةوة – 
بةرزبةرةوة

فِرَوكةيةك لة ذَيرةوة تآ 
ئةثةرَيت يةكسةر دةست بكة 

بة بةرزبوونةوة
 نزم بونةوة – نزم

 بونةوة
 فِرَوكةيةك لة سةرةوة  تآ

 ئةثةرَيت يةكسةر دةست بكة
 بة نزم بونةوة

 بةخَيراي يةكى زَور
بةرزبةرةوة

 فِرَوكةيةك لة ذَيرةوة داخل
بوو زَور نزيكة

فِرَوكةيةك لةسةرةوة داخل بةخَيرايى نزم بةرةوة
بووة زَور نزيكة

خَيرايى بةرزبونةوةكة 
كةم بكة

ئةو فِرَوكةيةى ذَيرةوة داخل 
بووة هَيشتا دوورة

خَيراى نزم بوونةوةكة 
كةم بكة 

ئةو فِرَوكةيةى 
لةسةرةوةداخل بووة هَيشتا 

دورة
ئَيستا بةرزبةرةوة لة 
دابةزينةوة خَيرايى 
بطَوِرة بَو سةركةوتن

ئةو فِرَوكةيةى كة لة بةشى 
سةرةوة تآ ئةثةرى ئَيستا لة 

خوارةوة تآ دةثةِرَيت
ئةو فِرَوكةيةى داخل بوو بوة ِرووبةرووةكة تةواو

جَيطاى مةترسى نية ئَيستا 
بطةرَيرةوة بَو حاَلى ثَيشوو
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 ACAS  چاودێــری ئاســمانی مه گه ر ئــه و ڕێنمایانه ی كه
ده ی دات مه ترســی له ســه ر فڕۆكه كــه  دروســت بــكات و 
له ســه ر فڕۆكه وان پێویســته  له یه كه م وریــا كردنه وه دا كه  
له  سیســتمه كه وه  ده رده چێت به بوونــی فڕۆكه یه كی نزیك 
فڕۆكــه وان هه وڵ به دات جۆر و شــێوازی فڕۆكه كه  بزانێت 
و به چــاو بیبینێــت و لــه  دوریه كی گونجــاوه وه  بفڕێت و 
هیــچ گۆڕانكاریــه ك له  حاڵه تی فڕۆكه كــه دا نه كات له  زۆر 
حاڵتدا په یڕه وكردنی ڕێنمایی ACAS ده بێته  ده رچوونی 
فڕۆكه وان له  ڕێنمایه كانی چاودێری ئاســمانی و پێویســته  
له ســه ر فڕۆكه وان كه  چاودێری ئاســمانی ئاگادار بكاته وه  
لــه  كاتی وه رگرتنی ڕێنمایی ACAS دا چونكه  چاودێری 
 ACAS ئاسمانی هیچ زانیاریه كی پێ  ناگات له  سیستمی
وه  تا فڕۆكه وانه كه  ئاگاداری  نه كاته وه  له م كاته دا چاودێری 
ئاســمانی به رپرســیار نیه  له  جیاكردنه وه ی فڕۆكه كان كه  
لــه  ژێــر ڕێنمایی ACAS دان، له و كاتــه ی كه  فڕۆكه وان 
چاودێری ئاســمانی ئاگادار ده كاته وه  چاودێری ئاســمانی 
پێویسته  ڕێگری نه كات له و كاردانه وه یه  و هیچ ڕێنمایه كی 
تــر بۆ فڕۆكه وانه كه  ده رنه كات كه  پێچه وانه ی ڕێنمایه كانی 
ACAS بێــت و ڕۆڵــی چاودێری ئاســمانی ته نها پێدانی 
زانیــاری یــه  له ســه ر فڕۆكه كانــی تر لــه  ناوچه كــه دا كه  
كاریگه ریان ده بێت له ســه ر ســه المه تی فڕۆكه كه  و ده بێت 
چاودێری ئاســمانی چاوه ڕوان بێت تــا بارودۆخه كه  ته واو 
ده بێت و ده كه وێته وه  باری ئاسایی و فڕۆكه كه  ده چێته وه  
ژێر ڕێنمایی چاودێری ئاسمانی، به  ته واو بوونی بارودۆخه كه  
فڕۆكه وان پێویســته  ئاگاداری چاودێری ئاســمانی بكات و 

بگه ڕێته وه  بۆ باری ئاسایی خۆیان.

: ACASكه م و كوریه كانی سیستمی
سیســتمی ACAS پشت به و سگنااڵنه  ده به ستێت كه  له  
ڕاداری Modes S ی فڕۆكــه ی به رانبــه ره وه  ده رده چێت 
ئه گه ر فڕۆكه كه ی به رانبه ر ڕاداری Modes S تێدا نه بێت 

یان ئیش نه كات سیستمی Modes S سودی نابێت .
هه روه هــا ACAS له ســه ر بنه مــای بــه رزی فڕۆكه كــه ی 
تر هه ڵده ســتێت بــه  هه ڵســه نگاندنی بارودۆخه كه  ئه گه ر 
ACAS لــه  فڕۆكه كــه ی تردا به رزیه كــه ی نه بینرێت ئه وا 

ACAS له  فڕۆكه كه ماندا سودی نابێت.

:ACAS سوده كانی
سیســتمی ACAS توانیوێتی به ڕێژه ی 22% ڕوداوه كانی 
پێكدادان له  ئه وروپا كه م بكاته وه  و ئه م كه م كردنه وه یه ش 
له ســه ر په یره وكردنــی فڕۆكه وانــه كان ده وه ســتێت بــۆ 
جێبه جــێ  كردنــی ڕێنمایه كانــی ACAS تــا زیاتر گوێ  

رایه ڵی   ACAS بن ڕووداو كه متر ده بێته وه .
گرنگی په یره وكردنی ACAS له وه دایه  ئه و فڕۆكه وانانه ی 
كه  په یره وی سیستمه كه  ده كه ن سێ  به رانبه ر ڕووداو كه م 
ده كه نــه وه  به  به راورد له گه ڵ ئــه و فڕۆكه وانانه ی كه  گوێ  

رایه ڵی سیستمه كه  نابن.
هه روه ها فاكته ری مرۆیی الوازترین فاكته ره  له م سیستمه دا 
و به بــێ  بوونی ئه م فاكتره  مرۆی یه  كه م بوونه وه ی روداو 

زۆر زیاتر ده كات كه  ده گاته  44% واته  دوو ئه وه نده .

به هیوای سه فه ری سه المه تی.
 



  Tenth year No :42 Autumn 2012 ساڵى دەیەم پایزى 2012 ژمارە )42( 34

•ناوی سیانی؟
 هیوا نضام الدین جالل

•مێژوی له دایكبون:
-ساڵی 1946 له  سلێمانی

•قۆناغه كانــی خوێندنی ســه ره تایی، 
ناوه نــدی، ئاماده یــی و زانكۆتــان لــه  
ته واوكــردوه .  جێگه یــه ك  ســااڵ و  چ 
پســپۆڕیتان له چ بوارێكــی ئه ندازه یی 

هه یه ؟
-ســه ره تایی لــه  قوتابخانــه ی خالدیه  
له  ســاڵی 1958 له  شــاری ســلێمانی 
ناوه ندیــش له  شــۆڕش وئاماده یش له  
ئاماده یی سلێمانی له  ساڵی 1965دا و 
دواتر له  زانكۆی ته كنه لۆژی له  به غداد 
به كالۆریۆســم لــه  بــواری ئه ندازیاری 
میكانیكدا به  ده ســت هێنا له  ســاڵی 

1971 دا.

•ئه و پڕۆژانه  چین كــه  ئه نجامتانداوه  
یان سه رپه رشــتیتان كــردوه  له ژیانی 
وه زیفیتانــدا، چ پڕۆژه یه كــی خۆتــان 

له هه موان پێ سه ركه وتوتر بوه ؟
مــن كــه  لــه  ســاڵی 1971 لــه  زانكۆ 
ده رچــوم لــه  وه زاره تــی پیشه ســازی 
األنشائیة (  للصناعات  العامة   )مؤسسة 

لــه  كارگــه ی چیمه نتــۆی ســه رچنار 
دامــه زرام ، تا خانه نشــین كــرام هه ر 
لــه  بــواری پیشه ســازی چیمه نتــۆ و 
وه زاره تی پیشه ســازیدا كارم كردوه  . 
ساڵی 1974 وه ك ئه ركێكی نه ته وه یی 
له گه ڵ چه ند ئه ندازیارێكی هاورێم كرد 
په یوه ندیمان به  شۆڕشی كورده وه  كرد 
ماوه ی ســاڵێك پێشمه رگه  بوین دوای 
كۆتایــی هاتنــی شــۆڕش لــه و كاته دا 
گه ڕاینــه وه  بــۆ كارگــه ی چیمه نتۆ له  

ســلێمانی . مــن لێره دا به  پێویســتی 
ئه زانم كه  به  شێوه یه كی كورتیش بێت 
باس له  هه موو به شه كانی ئه م كارگه یه  
بكه م بــۆ زیاتر به رچاو ڕوونكردنه وه ی 

خوێنه ر :-
پێشه كی كارگه كانی چیمه نتۆ به  چه ند 

شێوه یه ك كار ئه كه ن
شــێوه ی ته ڕ و شــێوه ی ووشــك ,له  
نێوان ئه م دوو شــێوه یه دا شێوه ی تر 
هه یه  كه  ئێســته  باویان نه ماوه  ئێسته  
زۆربه ی كارگه كان به  شــێوه ی وشــك 

كار ئه كه ن. 
جیــاوازی لــه  نێــوان ئه م شــێوه یه دا 
ته نها له  شێوه ی ئاماده كردنی مه وادی 
ســه ره تاییدایه  كــه  ئه نێردرێت بۆ فڕن 
له  شــێوه ی تــه ڕدا مه واده كه  به  ته ڕی 
له گــه ڵ ئاودا به  شــلی و له  شــێوه ی 

ضاوثَيكةوتن

لةم ذمارةيةى طؤظارةكةماندا بة مةبةسى زياتر ناساندن و سود وةرطرتن لة شارةزايى 
ئةندازيارَيكى بة ئةزمون ضاوثَيكةوتنمان لةطةَل بةرَيز ئةندازيار )هیوا نضام الدین جالل( 

”سازدا و لة وةآلمى ثرسيارةكانماندا بةم شَيوةيةى الى خوارةوة بؤمان دوا ,..   
“

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران
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ووشــكدا مه واده كه  كه  به  وشكی وه ك 
تۆز ئه نێرێت بۆ فڕن هه روه ها شێوه ی 

ئامێره كانیش ئه گۆڕێت .
به شه كانی كارگه ی چیمه نتۆ....

أ - مقلــع :- بریتیه  لــه و جێگه یه ی كه  
مــه وادی ئه وه لــی وه كو بــه رد و گڵ و 
بــه  گوێــره ی مواصفات تێیدا ده ســت 
كاری  به شــه دا  لــه م   . ده كه وێــت 
هه ڵكه ندن و باركردن و گواســتنه وه ی 
مه وادی ئه وه لی تیا ئه نجام ئه درێت وه  
ئه م كارانه ش به  هۆی ئامێری گه وره ی 
وه ك درێــڵ و شــۆڤڵ و لــۆری .... 
جێبه جێ  ئه كرێت ئه م به شــه  خۆی له  
خۆیدا پڕۆژه یه كــی گه وره یه  چه نده ها 
ئامێــری گــه وره  و چه نده هــا كارمه ند 
تێیــدا كار ئه كه ن ڕۆژانه  له م به شــه دا 
به  گوێــره ی به رهه م له و كارگه یه دا به  
هه زاره هــا تــه ن له و مــه واده  تاووتوێ  
ئه كرێت و ئه هێنرێت بۆ به شی كه ساره  

و له وێشه وه  بۆ به شه كانی تر .
ب - به شی كه ساره  :- له م به شه دا ئه و 
مه واده ی كه  له  مقلعــه وه  هێنرابوو به  
چه ند قۆناغێك ئه شــكێنرێت و ئاماده  

ئه كرێت لــه  مه خزه نێكی گــه وره دا بۆ 
ناردنی بۆ هاڕین له  به شی ئاشی مه وادا 

ئــه م كارانه ش بــه  چه نده هــا ئامێری 
گه وره ی میكانیكی و كاره بایی ئه نجام 
ئه درێت كه  ئه م به شــه ش پڕۆژه یه كی 

تره  .
ئــه م   -: هاڕین)ئــاش(  به شــی  ت - 
مه واده  له م به شــه دا بــه  هۆی ئامێری 
ئاشــه وه  ئه هاڕێــت یان له گــه ڵ ئاودا 
تێكــه ڵ ده كرێت له  شــێوه ی وشــكدا 
هاڕاوه كه  ئه نێرێت بۆ ســایلۆی تایبه ت 
بــۆ ئاماده كردنی بۆ ناردن بۆ به شــی 
فــڕن ئه م به شــه ش به  هه مان شــێوه  
پڕۆژه یه كــی گه وره یه  پــڕه  له  ئامێری 

گه وره ی جۆراو جۆر .
پ - به شی فڕن :- له م به شه دا مه وادی 
ئاماده كراوی ســایلۆی مه وادی ئه وه لی 
ئه نێرێــت بۆ فڕن بۆ ســوتاندن ، فڕن 
بریتیــه  لــه  بۆرییه كی درێــژی گه وره  
كــه  تیره كه ی له  نێــوان 3م بۆ 5م له  
شێوه ی ته ڕدا درێژتره  ئه گاته  100مه تر 
وه  له  شــێوه ی وشكدا ئه گاته  60مه تر 
و  ئــه م درێژیــه   و تیره یه ی ئه گۆڕێت 

بــه  گوێــره ی به رهــه م ئــه م مــه واده  
ئه سوتێنرێت دوای سوتاندن ماده یه ك 

كلنكــر  ئه وترێــت  پێــی  ده رئه چێــت 
ئه گوێزرێتــه وه  بۆ مه خزه نی تایبه تی و 

ئاماده ئه كرێت بۆ هاڕین .
ج - به شــی هاڕینــی كلنكــه ر ئاشــی 
چیمه نتۆ :- له م به شه دا كلنكه ر له گه ڵ 
گه چدا به ڕێژه یه كی تایبه ت به  گوێره ی 
مواصفات تێكــه ڵ ئه كرێت و ئه هاڕێت 

و ئه بێــت به  چیمه نتۆ و ئه گوێزرێته وه  
بۆ سایلۆی تایبه ت و ئاماده ئه كرێت بۆ 

باركردن .
 -: باركــردن  و  تێكــردن  به شــی  ح - 
چیمه نتۆكــه  له م به شــه دا بــه  ئامێری 
تایبــه ت ئه كرێته  كیســی كاغه زه وه  و 

ئه نێرێت بۆ باركردن .
خ - به شه  خزمه ت گوزارییه كان :-

• وه رشــه ی چاككــردن و ئیدامــه ی 
ئالیات 

• وه رشه ی چاككردن و خزمه تگوزاری 
میكانیك 

• وه رشه ی چاككردن و خزمه تگوزاری 
كاره بایی
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• تاقیگه  :- به شێكی گرنگی كارگه یه  
هیچ مه وادێك له  به شێكه وه  بۆ به شێكی 
تر ناڕوات تا له  تاقیگه  پشــكنینی بۆ 
نه كرێــت و پێویســته  مگابــق بێت به  

مواصفات .

لــه  كارگــه ی چیمه نتۆدا بــه  گوێره ی 
زۆری و كه می به رهه م له  500 كه س بۆ 

1000 كه س كارئه كه ن .
هه مــوو  و  ئه ندازیــار  ڕاســتی  بــه  
كادیرێكــی ته كنیكی لــه  كارگه كان به  
تایبه تی چیمه نتۆ و كارگه  گه وره كانی 
باشــترین فرســه تی كاركــردن  تــردا 
له بــه ر  داهێنــان  و  شــاره زابون  و 
ده ســتدایه  چونكــه  هه مــوو زانیــاری 
و ئامێــر و فرســه تی خۆپێگه یاندن و 
داهێنانیــان هه یــه ، زۆر بــه  زه حمه ت 
كارمه ند له م جۆره  كارگانه دا ئه توانێت 

گه نده ڵــی و ته مه ڵــی بــكات چونكــه  
هه مــوو كه مته رخه مییه ك ئه بێته  هۆی 
وه ســتاندنی به رهــه م ئه مه ش مه قبول 
نیــه  بۆیــه  كارمه ندی ته مــه ڵ جێگای 
نابێتــه وه  له م كارگانه دا بــۆ نمونه  له  
چه ند ســاڵی ڕابوردودا هه موو ســتاف 
و صنعــات كار و ئه ندازیاری میكانیك 
و كاره بــا له  كارمه ندانــی ئه م كارگانه  
بوون له  شاره كه ماندا واته  ئه م كارگانه  
قوتابخانه یه كی فێربونه  بۆ كادره كانی 
، وه  داوای لێبوردن ئه كه م كه  نه متوانی 
به  درێــژی باســی ئامێره كانی هه موو 
به شه كان بكه م چونكه  باسكردنی هه ر 
ئامێرێــك پێویســتی به چه نده ها په ڕه  
نوســین هه یه  كه  لێره دا توانای ئه وه م 

نیه  .
•چــۆن به روارد ده كه ن لــه  نێوان ئه و 

پڕۆژانــه ی پێــش ڕوخاندنــی ڕژێمــی 
عێراق له  ســاڵی 2003دا  ئه نجامدراون 
و ئه وانه ی له  ئێســتادا ئه نجام ده درێن 

له  رووی ئه ندازه ییه وه ؟
له  ڕاستیدا له  دوای ساڵی 1991 وه  كه  
ڕژێم له  كوردستان نه ما پێش ئه و كات 
كارگــه  و پــڕۆژه ی زۆر هه بوو كارگه ی 
حكومی جۆراوجۆر وه  كارگه ی كه رتی 
تایبــه ت، له و ســاته وه  كارگه كان ڕۆژ 
بــه  دوای ڕۆژ هه مــووی داخران و هیچ 
كارگه یه كــی تــازه ش نه كرایــه وه  بۆیه  

ناتوانرێت ئه و به راورده  بكرێت .
•ئــه و خولــه  زانســتیانه  چیــن كــه  

بینیوتانن و له  چ واڵتێك؟
زۆربــه ی زۆری ئه و خوالنه ی دیومه  له  
به غــداد بــوه  هه ر خولێــك په یوه ندی 
بــه  میكانیكه وه  بوبێت من بینیومه  به  
تایبه تی ئه و خوالنه ی كه  له  شه ریكه ی 
)زیوتی نباتی( و جامعه ی ته كنه لۆژی 
تعلیــم  دورات  و  به غــداد  معــرض  و 
المســتمر ئه كرایــه وه  . چه نــد جارێك 
چوم بۆ ده ره وه ی واڵت وه  به شــداریم 
كــردوه  له  خولی ڕاهێنانــدا به تایبه تی 
كارگــه ی  بــه   ســه باره ت  خولــه كان 

چیمه نتۆ و ئامێره كانی بوه  .
خوله كان:-

أ - ســاڵی 1976 له الیــه ن كۆمپانیــای 
)أگلس كۆبۆ( خولێك له ســه ر صیانه  
و ئیدامــه ی به رهه مه كانــی )درێــل و 
كۆمپرێســه ر ( له  سوید و به لجیكا بۆ 

ماوه ی دوو هه فته  به شداریم كرد.
ب - ساڵی 1982 دوو ئامێری گه وره ی 
كرێنمان كڕی بــۆ كارگه ی چیمه نتۆی 
)بــرون  كۆمپانیــای  لــه   ســه رچنار 
سویسری ( به  مه به ستی به كارهێنان و 
چاكسازی و ڕاهێنان من و ئه ندازیارێكی 
كاره با ســه ردانی سویســرامان كرد بۆ 

ماوه ی دوو هه فته .
به مه به ســتی   1983 ســاڵی  ت - 
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ڕاهێنان له ســه ر كارگــه ی چیمه نتۆی 
لــه و  ئه ندازیــار  هه شــت  تاســڵوجه  
كارگه یــه وه  نێنرایــن بــۆ كۆمپانیــای 
)كــروب بۆلســیۆس ( لــه  ئه ڵه مانیــا 
بۆ ماوه ی ســێ  مانگ له وێ  ســه ردانی 
هه مــوو ئــه و كۆمپانیانه مــان كرد كه  
ئامێره كانــی ئه و كارگه یه یان دورســت 
كردبــوو هه روه ها بۆ مــاوه ی مانگێك 

به شــداری خولێكمــان كــرد له ســه ر 
جــۆری  و  چیمه نتــۆ  پیشه ســازی 
ئامێره كانی له  واڵتی سویسرا له  الیه ن 

شه ریكه ی هۆڵدبێرگه وه  .

•ئایــا ســه ردانی واڵتانــی بیانیتــان 
كــردووه  یان نا ؟ ئه گــه ر كردوتانه  له  
ئه نجامــی ئــه و ســه ردان و بینینانه ی 

كاره  ئه ندازه ییه كانــدا له و  واڵتانه دا.. 
ئاســتی ئه ندازیارانــی كــورد و بیانی 

چۆن هه ڵده سه نگێنن؟
 به ڵــێ  چه نده ها جار ســه ردانی واڵتی 
بیانیم كــردوه  له گــه ڵ ئه ندازیاره كانی 
كــردوه   دانیشــتنمان  كۆمپانیاكانــدا 
هه مــان ئــه و زانیارانــه ی ئــه وان لــه  
زانكــۆدا وه ریــان گرتــوه  هه مــان ئه و 
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زانیارانــه ش ئێمــه ش لــه  زانكۆكانــی 
خۆمانــدا وه رمان گرتــوه  بۆیه  زۆریان 
هه ر له  ئاســتی ئێمه دان بــه اڵم له به ر 
ئــه وه ی كه  بــوار بۆ پێشــكه وتن الی 
ئــه وان زۆرتــره  بۆیــه  زۆریان ئاســتی 
و  به رزئه بێتــه وه   زووتــر  زانســتیان 
هه میشه  خه ریكی داهێنانی تازه ن الی 
ئێمه  له به ر ئه وه ی ئه و بوارانه  كه متره  
یان هه ر نیه  بۆیه  ئاستی زانستیمان له  
ئاستێكدا ئه وه ستێت وه  ئه وان له  ئێمه  

پێشكه وتوتر ئه بن .
•ڕێنمایی و ئامۆژگاریه كانتان چیه  بۆ 

ئه ندازیارانی نه وه ی نوێ..
به ڕاســتی بارودۆخی ئه مڕۆ هیج له بار 
نیه  بــۆ ئه ندازیارانی نوێ  به اڵم له گه ڵ 
ئه وه شدا پێویســته  ئه ندازیار داهێنه ر 
بێت هه میشــه  چاوی له  پێشــكه وتنی 
ئاستی زانستی خۆی و به رزی واڵته كه ی 
بێت هه رگیز بیر له  به رژه وه ندی خۆی 
و تایبــه ت نه كاته وه  ئیتــر نازانم ئه مه  
ئه گونجێــت یان نا هیوادارم كه  هه موو 
ئه ندازیارێك له  ئاســت به رپرسیارێتیدا 

بێت .

* دوا وته تان..........
• دوا وتــه م ئه وه یــه  كــه  پێویســته  
هه موو بیركردنه وه مان بگۆڕین ئێســته  
كــورد به رهه مهێنه ر نیه  پاره یه كی زۆر 
باڵوبۆتــه وه  كه س نازانێت چۆن چۆنی 
ده ست ئه كه وێت وه  چی لێ  ئه كات ئه م 
پاره یه  به  ڕه ئــی من نه گبه تیه  ئه وه تا 
میلله ت هه موی ته مه ڵ بوه  هیچ كه س 
نه ماوه  به رهه مــی هه بێت ته نها موچه  
وه رئه گــرن هه ریه كــه و به  شــێوه یه ك 
هه یه  له  سێ  چوار الوه  بۆیه  پێویسته  
بیــر بكه ینــه وه  ئه گــه ر ئــه م پاره یــه  
نه ما چیمان به ســه ر دێــت یان ئه گه ر 
چوارده ورمــان گیــرا و نه یان هێشــت 
هیچمان بۆ بێت له و باوه ڕه دام به شــی 
هه فته یه ك ناكه ین. بۆیه  پێویسته  ئیتر 
هه موو هه وڵمان له  پێناو بوژاندنه وه ی 
بواری پیشه ســازی و كشتوكاڵیدا بێت 
بۆ ئه وه ی هیچ نه بێــت بتوانین ئه گه ر 
لێمــان قه ومــا تۆزێك به رگــه  بگرین. 
مــن له  كاتێكــدا كه  كارمه نــد بوم له  
وه زاره تی پیشه سازی چه نده ها پڕۆژه ی 
پێشــكه ش  ســتراتیژیم  جۆراوجــۆری 

ئه كرد له وانه  پڕۆژه یه ك به ناوی وه رشه  
مه ركه زیــه  كه  له  شــێوه ی كارگه كانی 
تصنیع عســكری له  به غداد هه بوو كه  

له و وه رشه یه دا توانای دورست كردنی 
زۆر شتی تێدا بێت وه ك دورستكردنی 
مــه وادی ئیحتیاتــی بــۆ هه مــو كارگه  
و ئــه و ئامێرانــه ی كه  هه یــه  و توانای 
دورستكردنی جۆره ها كارگه ی بچوك و 
له  هه موی گرنگتر توانای دورستكردنی 
جۆره هــا جه كــی گــه وره  و بچوك كه  
له وانه یه  میللــه ت ئه مڕۆ و له  ئاینده دا 
پێویســتی پێ  بێت . له  ڕاستیدا بونی 
ئه م كارگه یه  سه ره تایه  بۆ سه ركه وتنی 
لــه م  پیشه ســازیه ك  جــۆره   هه مــوو 
كارگه یه دا ده توانرێت چه نده ها كارگه ی 
تیادورســت  مامناوه نــدی  و  بچــوك 
بكرێت كه چی كه س نه بو هه ر بیشیان 
خوێنێتــه وه  هه مویان پشــتگوێ  خران 
. هیوادارم وه كــو وتم بیركردنه وه كان 
بگۆڕێــت و بیــر لــه  دوا ڕۆژی ئــه م 
واڵته  به شــێوه یه كی ڕاســت و دورست 

بكرێته وه  .....
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م شة شة شي  بة
Base courses - س    سا ئة نى  كا ضينة

 Crushed – Limestone چینی به ردی گه چی شكاو  -
base course

 Crushed – Gravel  چینــی به ردی چه وی شــكاو  -
base course

-چینی وورده  به رد یان وورده  چه وی په ســتاو به له رینه وه  
 Vibratory – Compacted Macadam Stone

  Base
پێشــتر باســی یه كێك له چینه كانی ڕێگامــان كرد ، پاش 
تێكه ڵه بــوو  كه ئه ویــش   )Sub grade( ئاماده كردنــی 
)sub- base( . لێــره دا باســی چینــی ســه رو تێكه ڵه  
ئه كه یــن كه بریتــی یه  له  چینی به ردی شــكاو، ئینجا ئه م 
بــه رده ،)Lime Stone( بێــت یان)Gravel(بێــت یان 
ئه وه تا مه كه دام بێت، پاش دانان و كوتاندنه وه ی به  ئامێری 
 )Macadam( له رینــه وه  به اڵم ئێســتا ئــه م جۆره  واتــه

به كارناهێنرێت له  ناوچه ی ئێمه دا. 
-:Materials    كه ره سته كان

ئه و كه ره ستانه  پێویستن بۆ ئه م بڕگه یه  )چینه ( :-
 Crushed- limestone & Crushed Gravel  -1

 -: .Base Course
 پێویســته  ئه م كه ره ســته یه  پته و و تۆكمه  و به هێز بێ  , 

كه ره سته یه ك بێت كه  ڕێژه ی درێژ كۆله یی 
) Thin or elongated Pieces( تیــا نه بێــت وه یان 
زۆر كه م بێت ، وه  هه روه ها كه ره سته ی نامۆ و خراپی تیا 
نه بێت یان ئه و كه ره ســتانه ی ناپه ســه ندن ، وه  پێویسته  
بــه  پــێ  ی ســتانده ری جیهانی بــن. كاتێــك نمونه یه ك 
وه رئه گریــن لــه  ســه رچاوه یه ك )quarry(ئه یبه یــن بــۆ 
تێســت و ده رئه چێت ،مه رج نی یه  هه موو كه ره سته ی ئه و 

 دروستكردنى ِرَيطا بة ثراكتيكى
 Road construction in practice

ئةندزياري شارستاني
انوةر ساَلح شريف
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سه رچاوه یه  هه مووی ده رچێت له  تێست دا هه موو كاتێك 
به بێ  تیست به كاری بهێنن .

پێویسته  كه ره سته كه  به  پێ  ی ئه م ستانده ردانه  بێت :- 
 -: Grading / أ - پله كاری / التدرج

       pass sing 0.075mm )N0.200(      
*پێویسته  ----  ------------------------  60%

                                Passing 0.425mm  )N0.40   
 -:Fracture )ب - پارچه كان)له ته كان

پێویســته  ڕێژه ی ئه و به رده  شــكاوانه ی له م كه ره ســته یه  
دایه  %75 زیاتر له یه ك الی شكا بێت .

-: / Abrasion Lose)ج -كڕێنراو)سووان
ڕێژه ی ســوواندن بۆ به ردی شــكاو نابێت زیاتر بێت له ) 
%45( ، ئــه م تێســته ش بریتی یه  لــه  قرصَيكى بازنه یی 
)Circular drum(كه  تیره كه ی كه ) 70ســم( وه  درێژی 
یه كه ی)50سم( وه  چه ند تۆپێكی ئاسنینی تیایه  تیره كانیان 
4,8(ســم( وه  كێشــه كانیان )390-445 ( گرام ئه بێت { 
به اڵم ژماره و كێشــه ی ئــه م تۆپانه  به پێــی)Grade( ی 
به رده  شــكاوه كه  ئه گۆرێت} وه  هه روه ها ئه و كه ره ســته یه  
پێویســته  بخرێتــه  ئه م ئامێــره وه  لــه  )5-10( كیلۆ گرام 
بێــت ، به پێی )Grade( ی ئه م كه ره ســته كه وه هه روه ها 
خواڵنــه وه ی ئامیره كــه  دیســان به پــێ  ی )Grade(ی 
كه ره سته كه  ئه گۆرێت)RPM33-30(  بۆ)500-1000(
 )Fines(  جار خوالندنه وه ، كێشــی ئه و كه ره ســته  وورده
بۆ هه موو كه ره سته كه  به  ڕیژه ی سه دی پێ  ی ئه وترێت )  

)Los Angles Abrasion Value
بۆ نموونه  وه ك له سه ره وه  باسمان كرد  %45 .

 -: Fines )د -ووردى/ )ناسكى
ئه م كه ره ستانه  پێك هاتووه  له و كه ره ستانه ی تێپه ر ئه بێت 

بــه  بێژنگــی 2mm)NO.10  له  كه ره ســته ی بیژراوه ی 
به ردی شكاوی جیری یان چه و ، وه  ئه بێت ئه م مه واده  ، 

قوڕ وه یان مه وادی نه گونجاوی تیا نه بێت .
 وه  هه روه هــا ئــه و كه ره ســته یه ی )مواد( كــه  به بێژنگی 
به پێــی  ئه بێــت  تێپــه ر   0.425mm )NO.40
شــێوه یه ی  بــه م   .T146- 49( AASHTO(تێســتی

خواره وه بێت:- 
Max        25%      )T89-68( Liquid Limit
Max        %4     Plasticity Index )T90-70

 -: Gypsum Content ه -ڕێژه ی جبسم
 )So3( بوونی ڕێژه ی جبسم له  به ردی شكاودا به  شیوه ی
ســێ  یه م ئۆكســیدی كبریت پێویسته  زیاتر نه بێت له  %5 
 BS 1377 test  به كێش( ، كاتێك تێســت ئه كرێت به(

.No.9
 -: )The California bearing ratio )C.B.R - و

پێویســته  به ردی شــكاو رێژه ی ته حه مولی كالیفۆرنی به  
پێــی تیســتی )ASTMD 1883(بــه  ریژه ی په ســتانی 

راستكراوه ی له  )%95( پیویسته  )%80( كه متر نه بێت.
 The  )ي -تیســتی  پتــه وی )چه ســپاوی ، نه ڕزیــوی

    -: soundness Test
 به پێ ی تێستی )AAShTO T 104( پێویسته  جێگری 
یــان پته وی یان نه ڕزیوی یــان دابه زینی كێش %12 زیاتر 
نه بێت ئه گه ر له تێسته كه دا به رده كه  توشی )5( خول یان 
سورانه وه  بێت له گه ڵ گیراوه ی سلفاتی سۆدیۆم ، وه نابێت 
زیاتر بێت %18  كاتێك به گیراوه ی ســلفاتی مغنیســیوم 

بكرێت .
  Vibratory-Compacted Macadam  - 2

                         Stone base course     
ئــه م جۆره چینــه  ، ئیســـتا له هه رێمی كوردســتان به كار 
ناهێنرێــت ئــه م چینه  پێكهاتــووه  له به ردی زبــرو وورد ، 
به شــه  زبره كه ی پێكهاتــووه  له به ردی شــكاو یان به ردی 

US sieve mm 
sieve            

Impe-
rial

% by Weight

37.5 1 1/2" 100
25.0 1" 80-100
12.5 1/2" 50-80
4.75 No.4 30-60
0.425 No.40 10-30
0.075 No.200 5-15 )Limestone(

5-12)Gravel(
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كلســی شــكاو وه یان هه ر جۆره  به ردێكی شكاوی گونجاو 
، كه پــاك بێــت و هێــزی به رگری هه بێت وه  كه ره ســته ی 
نه گونجــاوی تیانه بێــت وه هه روه های بــه ردی درێژكۆله ی 

)flak( تیا نه بێت .
ئه گه ر چه وی شكاو به كار هات پێویسته  )%75( به رده كان 
شــكێنراو بێــت و پارچــه  پارچه  كرابێت .  وه ســه باره ت 
به كه ره ســته ی وورده كــه  ، پێویســته  پاك بێــت و هێزی 
به رگه گرتنی هه بێت و دوور بێت له كه ره ســته ی نه گونجاوو 
پیس . وه پێویســته  كه ره سته  زبره كان و وورده كان به پێ 

ی ئه م ستانده رانه ی خواره  بن :- 
Grading )پله پله كردن )التدرج- A

پێویسته  ده ست نیشان بكرێت به پێ ی تێستی
AAShTO T27- 74 به پێی ئه م خشته یه ی خواره وه :-
ئه و كه ره ستانه ی كه سه رو )10mm( پێویسته  به شێوه  

 )Stock pile( كۆمه ڵی جیاواز دابنرێن
 Abrasion ) ڕێژه ی فه وتاندنی كێشی )سواندن- B

Loos
ڕێــژه ی كــه م بوونــه وه ی یــان فه وتاندنی كێــش به هۆی 
ســواندن به پێــی تێســتی)AASHTO T 96- 74( بــۆ 
به ردی شــكاوی ماكادام نابیت زیاتــر بیت )45%( وه ك 
پێشــتر باســی تێســته كه مان كرد بۆ به ردی كلسی شكاو 

یان چه وی شكاو.
- Soundness test :تێستی پته وی یان چه سپاوی به  
پێی تێستی )AASHTO T104( پێویسته  كه م بوونی كێش 
نابێ زیاتربێت له )%12 ( ئه گه ر)cycle 5(بخولێنرێته وه  
له گه ڵ تێكه اڵوی ســلفاتی صؤدیــوم وه  نابێت زیاتر بێت) 
%18 ( كاتێك تێكه اڵوی سلفاتی مغنیسێوم به كاربهێنرێت 
لــه  تێســته كه دا . واته  به م تێســته  بۆمــان ده رئه كه وێت 
توانــای ئه م به ردانه  به رامبه ر به  خۆی )salt( كان و كار 
لــێ كردنی ئه م جۆره  خۆیانه  )salts(بۆ هه ڵوه شــانه وه و 

ڕزاندنی به رده كان . 
:  Sampling &Testing 

وه رگرتنی نموونه  و تێســت كردنیان كاتێك ده ســت به م 
به شــه  له  ئیشــی ریگاوبــان ده كرێت ، پێویســته  نموونه  
وه ربگیریــت وه  بنێردرێــت بۆ تاقیگه  پێش )20( بیســت 
رۆژ لــه  به كارهێنانــی . وه  ئه گــه ر بــه  پــێ  ی مواصفات 
و ســتانده رد نه بوو ئه وا پێویســته  به كارنه هێنرێت وه یان 
چاره سه ری تایبه تی بۆ بكرێت )treatment( وه    ئینجا 

به كاربهێنرێت.
: Machines   & Equipment )ئامێره كان (

1-بێژه نگ )غه ربیل( وه یان كارگه ی ئاماده كردنی
)Base Course وCrushed Stone ( 

2-بلدۆزه ر 
3-شۆفڵ 
4-گرێده ر 

5-یان فارشه  
6-ته نكه ری ئاو.

7-ڕۆڵــه ر )) كۆمپاكته ر (( :- بۆ كوتاندنه وه ی چینه كه ، 
وه زیاتر ڕۆله ری مزده وج))واته  تایه  الستیك و ئاسن (( 

*وه  ئه م ئامێرانه  پێویســته  له  حاڵه تێكی باشــدا بن وه  

ئه پروف بكرێن له الیه ن ئه ندازیاری سه رپه رشتیاره وه .
چۆنیه تی دانان و باڵوكردنه وه و كوتاندنه وه ی ئه م چینه :

 Crushed – limestone Base course -1
Or  crashed- Gravel Base course 

پاش ئه وه ی ئه م كه ره سته یه  په سه ند كرا بۆ به كارهێنانی 
, پێویسته  ئه ستوری چینه كه  نابێت له ) 12,5سم(  زیاتر 
 )Spreading / بێــت له  كاتی باڵوكردنه وه یــدا )فه رش
وه  ئه گه ر به پێی دیزاین ئه ســتوری ئه م چینه  له  ڕێگاكه دا 
زیاتــر بوو لــه )12.5cm( ئه وا پێویســته  بــه  دوو چین 
 ) 12.5cm (باڵوبكرێتــه وه . واتــه  دوای ئــه وه ی چینــی
باڵوكرایــه وه  و ئاوه ڕشــێن كــراو كوترایه وه و تێســت كراو 
ده رچــوو ئــه وا ئه توانرێت چینی دووه میــش دابنرێ , وه  
هه ر چینه  و پێویسته  له ) 98% ( چڕی بدات له  به رزترین 
پله ی شێداریدا به  پێ ی تێستی )AASHTO T1 80-74( وه  
.)BS1377)1975( به  پێی تێستی MDD 98%  یان له
*پاش ئه وه ی كه ره سته كه  باڵو كرایه وه  و ڕێك و پێكرا 
وه ك چینێك پێویسته  یه كسه ر ڕۆڵه ر بخرێته  سه ر ئه و 
چینه  پاش ئه وه ی ئاوه ڕشێن كرا وه  پێویسته  ڕۆڵه ری 
 )pneumatic-  tyred  roller( الستیك به كاربهێنرێت

وه  ئه گه ر )Vibratory compactor ( به كار بهێنرێت 

 }بۆ هه ڵكه ندنی كه ره سته كه  له  مقلع و باركردنی{

 }بۆ باڵوكردنه وه ی كه ره سته كه  له  گۆڕه پانی ئیشدا{
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ئه وا ئه توانرێت ئه ستوری چینه كه  بكرێت به  15 سم .
*وه ك تێبینیه ك : -

 وه ك هه ندێك سه رچاوه  ئاماژه ی پێ ئه ده ن : 
compacted depth 3/4   ) نابێت گه وره تر بێت ( 

      max .size of stone of the layer 

                          But in on case  6” )15cm(

 50% of the material retained on )1’’(
)25mm( sieve shall have a fracture face
 - وه  هه ندێك سه رچاوه  ئاماژه  به وه  ئه ده ن كه  ئه ستوری 

ئه م چینه  له  كۆتاییدا نابێت زیاتر بێت له  20سم 
- وه  ســه باره ت به  ئاوه ڕشــێن كردنه وه  پێویســته  زۆر به  
ڕێك و پێكی و به  یه كســانی به ســه ر چینه كه دا بكرێت وه  

.)consolidation( ئه وه نده  بێت كه  ببێته  هۆی
- وه  پێویســته  كۆمپاكته ری له رینه وه  , هێزێكی بزوێنه ر 
) قورسایه كی بزوێنه ر( )dynamic force( بدات , به  

. )120KN 1  وه  یانb 27000(   الیه نی كه مه وه
 )K ph 5(  خێراییان له )ئه بێــت ئه و حادالنه  )رۆڵــه ر -

زیاتر نه بێت له  كاتی كوتاندنه وه ی چینه كه دا .
- مه جالی كوتاندنه وه, نابێت مســافه كه ی له  100م كه تر 

بێت .
- نابێت ئیشی فه رش كردن به رده وام بێت بۆ ماوه ی )3( 
ڕۆژ بێ ئه وه ی ڕۆڵه ی خرابێته  ســه ر . واته  وه ك پێشــتر 
وتمان هه ر كه  بوو به  مه سافه ی 100 م و فه رشی به رده وام 

بوو ئه بێت ڕۆڵه ر به كاربهێنرێت.
 Vibratory – compacted macadam stone-1

base course
ئــه م شــێوازه  له  دروســت كردنــی ڕێــگا, ئه ندازیارێكی 
سكۆتله ندی به كاری هێناوه  له  سه ره تای ساڵه كانی قه رنی 
نۆزده هــه م , وه  بیرۆكــه  كه پێكهاتبــوو لــه  به كارهێنانی 
به ردی بچووك و پێكه وه  نوساندنیان به  كه ره سته ی رابیته  
له و ســه رده مه دا , پاشــان ئه م بیرۆكه یه  گه شه ی كرد له  
ســاڵه كانی 1858 به وه ی كه  له  جیاتی به ردی ئاسایی , 
به ردی شــكاو به كاربهێنــن وه  وورده  وورده  ئه م بیرۆكه یه  
گه شــه یان پێــدا هه تا ســاڵه كانی 1867 وه  تا گه یشــته  
سه ره تای ســاڵه كانی سه ده ی بیســته م له  جیاتی موادی 
 binder فیلــه ر هاتنی موادی قیری یــان به كارهێنا وه ك

له گه ڵیا.

 ) Water Bound Macadam( وه یــان ئه توانین بلێین -
واته  بۆشایه كانی به رده  گه وره كان پڕ ئه كرێته وه  به  به ردی 
بچوكتر , وه  به  پاوه درێ كه  سوڕاندن و داخورانی به رده  
گــه وره كان ) وه  یان بڵێین له  ئه نجامی شــكاندنی به رده  
گــه وره كان ئه و پاوده ره مان ده ســت ئه كه وێــت , وه  ئاو 
)slurry( به كارئه هێنرێــت بۆ دروســت كردنی )water(
لیتــه  یــه ك لــه  كه ره ســته  ورده كه  كــه  ئه مــه ش ئه بێته  
ماده یه كــی رابیت )binder( بۆیه  لــه  كۆتایدا ناوبراوه  به  

 )water bound macadam(
- ئه م چینه ش ئه توانرێت به  ئه ســتوری )25سم ( فه رش 
بكرێــت به اڵم ئه گــه ر له مه  زیاتر بوو ئه بێــت به  2 چینی 
دابنرێــت . وه  هه ر چینه ی ئه بێت بكوترێته وه  هه تا پله ی 
 )AASHTOT180( بــه  پێــی تێســتی )OMC( %98
)معدل( وه یان تا حه دی 98% )MDD( به  پێی تێســتی  

NO.12( BS1377
- پێــش ئه وه ی مه وادی درشــت )زبــر( ڕۆ بكه ین ئه بێت 
مه وادی ووره  )fines( ڕۆبكه ین له ســه ر sub- base كه  
نیوه ی 2/1 ئه و كه میه ته ی كه  تاقیگه  ئاماده ی كردووه  بۆ 
پڕكردنه وه ی بۆشایی یه كانی )فراغات( ناو مه واده  زبره كه  
)coarse aggregate( وه  مــه واده  وورده كه ش كه  له  

خشته ی پێشتر ئاماژه م پێداوه) ئه مه یه ( :
 

وه  فــه رش بكرێــت له ســه ر )sub- base( بــه  پێــی 
 )coarse – aggregate( پاشــان مــه وادی )level(

باڵو ئه كه یته وه  به سه ر مه واده  وورده كه دا .
 smooth( ئینجــا مه واده  زبره كه  ئه كوترێته وه  به  ڕۆڵه ی
كــه    )two passes( جــار  دوو  وه    )wheel roller

. width 64kg/3 cm قورساییه كه ی
)النی كه م( وه  پێویسته  كوتاندنه وه كه  له  قه راغی ده ره وه  
ده ســت پــێ بكات وه  ئــاگادار بین كه  خۆڵ و پیســی له  
شۆسته كانه وه  نه یه ته  سه ر چینه  به رده كه  ,وه  به  درێژایی 
ڕێگاكــه  ئه بێت حدل بكرێت وه  له  قه وســه كاندا ئه بێت له  
الی نزمه وه  ده ســت پێ بــكات .وه  ئه بێت فه رش كردن و 
ڕێكخســتنی چینه كه  به  پێی profile /level  بێت , وه  
هیچ به رزی و نزمیه كی تیا نه بێت , وه  تێست بكرێت به  

Mm inch % passing
9.5 3/8 100

4.75 no.4 85-100
0.15 no.100 10-30
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 )6MM(  3وه  نابێت به رزو نزمیه كه ی لهm  ڕاســته یه كی
زیاتر بێت له  چینه كه دا وه  ئه گه ر هه بێت پێویســته  چاك 
بكرێــت , پێــش ئــه وه ی جارێكی تــر مــه وادی وورده ی 
به سه ردا بكرێته وه  به  پێی ئه نجامه كانی تاقیگه  وه  پاشان 
بكوترێتــه وه  بــه  )vibratory plate compactor( وه  
یــان بــه  ڕۆلــه ی له رینــه وه  )vibratory roller( وه  وه  
 two passes  پێویســته  وه ك پێشــتر وتمان نابێت لــه
زیاتر بێت ) ته نها له  كاتێكدا كه  ئه ندازیاری سه رپه رشتیار 

بیرو بۆچونێكی تری هه بێت ( .
 )surface( ڕووه   ئــه و  ئه بێــت  كوتاندنــه وه   پــاش   -

ئاوه ڕشــێن بكرێــت به  شــێوه یه كی ڕێك و پێــك و نابێت 
گۆماوی ئاو دروســت بكرێت و له  چه ند شوێنێكدا ئاوه كه  
كۆبێتــه وه  ,  پاش ئاوه ڕشــێن كردن و ووشــك بوونه وه  
پێویســته  چــی مــه وادی وورده  هه بێــت له ســه ر ڕووه كه  

)surface(  الببرێت .وه  هیچ به شــێك له  ڕێگاكه  نابێت 
 )6MM(  زیاتر له )به رزبووبێتــه وه  )وه یــان ده رپۆقیبێت
 pneumatic – tyred( پاشــان به  ڕۆله یه كی الستیكی
roller( بكوترێته وه  . وه  له  كاتێكدا ئاووهه وا زۆر ووشك 
بوو له ســه ر داوای ئه ندازیاری  سه رپه رشــتیاری پێویسته  

ئاوه ڕشێن بكرێته وه  .
• وه  ئه گه ر زیاتر له  یه ك چین )base course( هه بوو 
پێویســته  به  هه مان شێوه ی سه ره وه  كه  باسمان كرد ئه و 

چینه ی دووه میش دابنرێت.

بــه اڵم هه ندێك ســه رچاوه  ســه باره ت به  شــێوه ی دانانی 
كه ره ســته  وورده كه  ئه ڵێــن هه ر له  ســه ره وه  دابنرێت بۆ 
ئــه وه ی بچێته  ناو بۆشــای یه كانی كه ره ســته  زبره كه  به  

. ) 8kg/m2( = وه  یان lb /yd2 15 ڕێژه ی
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 )power roller( وه  ئه و ڕۆڵه رانــه ی به كار ئه هێنرێت -
نابێت له  ton 12 كه متر بێت.

- وه  ئه توانرێــت له  ڕۆڵه ره كان , ئامێری پاك كردنه وه  و 
گسك دان )brooming( ببه سترێت.

 Thickness and(-: ئه ستوری چینه كه و كاری كۆتایی
) Finish

- پێویسته  ئاستی ئه ستوری چینی )base course( به  
پێ ی دیزاین و پڕۆفایل به  ڕێك و پێكی فه رش كرابێت و 

ته موجاتی تیا نه بێت .
- وه  حه دی ڕێپێدراویش )Tolerance( بۆ به رزی و نزمی 
)8mm( ,)-20mm+( واتــه  بــه رزی چینه كــه  نابێت له  
8ملم زیاتر بێت , وه  ئاستی)  لیڤڵی ( چینه كه ش كه متر 
نه بێــت له  20پرۆفایله كه  زیاد لــه  20ملم به پێی موصفاتی 

 ).S.O.R.B(
- وه  كاتێك چینێكی ڕێك و پێك ئه كرێته وه  به  ڕاســته ی 
3م نابێــت ئــه و ناڕێك و پێكی یه  زیاتر بێت له  1ســم له  
مه ســافه ی 3م وه  2م له  15م وه  ئه گه ر له مانه  زیاتر بوو 
پێویســته  هه ڵبكه نرێته وه  و ئه م دیو ئه ودیوی پێ بكرێت 
)Scarify( وه  دوایــی فــه رش بكرێتــه وه  چاككردنی ئه و 

به شــه  یان ئه و پارچه یه  به  بێ هه ڵكه ندن و ســه ر له  نوێ 
فه رش كردنه وه  ڕێگا پێنه دراوه .

: Maintenance ) چاككردنه وه  )صیانه
پاش ئه وه ی ئه م چینه  فه رش كراوه  قبوڵ كرا, به اڵم هه تا 
ئه و كاته ی ڕێگاكه  قیرتاو ئه كرێت , ئه گه ر هاتوو تێكچوو 
وه یان شــیبوه وه  )raveling( وه  یان هه ڵوه شــایه وه  به  

هــه ر هۆیه ك بێــت وه  یان له  ئه نجامی ئــه وه ی هاتوچۆی 
خراوه ته  ســه ر پێویســته  چاكبكرێته وه  به هه مان شێوه ی 
پێشــتر كه  باســمان كرد له  فه رش كردنی و كوتاندنه وه ی 
,وه  پــاش ئه وه ی قبوڵ كرایه وه  ئینجا ئه بێت پرایم كۆت 

بكرێت.
پێوانه  كردنی ئه م چینه  :

بۆ حســاب كردنی ئه م چینه  پێویســته  بــه  پێوانه ی ڕوو 
)surface(حســابی بــۆ بكرێت واتــه  )م2( ئه مه ش به  
حســاب كردنی درێژی ڕێگاكه  )CL( ســنترالین دا وه  به  
لێكدانی )X( پانی ڕێگاكه  به  پێی نه خشــه  وه  پاشان به  
لێكدانــی )X( بــه و پاره یه ی كه  بۆی دانراوه  له  بڕگه كه ی 
  Bill of Quantitiesخۆی له  ناو خشــته ی كه میاته كه دا

))B.O.Q
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پرســیار/ ســه ره تا بیرۆكه ی دروستكردنی ئه م پڕۆژه یه  له  
كوێوه  سه ریهه ڵدا..؟

وه اڵم/ بیرۆكه ی دورســتكردنی دوو شارۆچكه ی مۆدرێن له  
)سیته ك – زرگوێز ( ده گه ڕێته وه  بۆ ساڵی 2006 له  الیه ن 
كۆمپانیای B.S.C.P ئیسپانیه وه . ئامانج له  دورستكردنی 
یه كه ی نیشــته جێ بون به  نرخێكی گونجاو بۆ خه ڵكانێك 
كه  داهاتیان ســنورداره  و ســودمه ند نه بون . به اڵم دواتر 
به هــۆی كۆمه ڵێــك گیروگرفته وه  كۆمپانیــای ناوبراو وازی 
لــه  پرۆژه كه  هێنــا له كاتێكدا كــه  ته نهــا كه مپه كانیان له  
ســیته ك و زرگوێز و ئاماده كاری لــه  پێگه ی پڕۆژه كاندا, 
هێنانی تاوه ر كڕین و شۆڤڵ و بلدۆزه ر و حادله  و ته نكه ر 
و ئه نجــام درابــوو . لــه  2009/2/25 گرێبه ســتێكی نوێ  
لــه  نێوان وه زاره تــی ئاوه دانكردنه وه  و نیشــته جێكردن و 

كۆمپانیای MHSی ئه ڵمانی واژو كرابوو بۆ دورســتكردنی 
1500 یه كه ی نیشــته جێبوون به  شــێوازی كلیل به  ده ست 
)Turn Key( كه  597 یه كه  له  سیته ك دورست ده كرێت 
كه  بریتیه  له  63 باڵه خانه ی سێ  نهۆم و 177 خانوی دوو 

نهۆم و 42 خانوی یه ك نهۆم .
پرسیار/  ئه م پڕۆژه یه  كه رتی تایبه ته  یان حكومی؟

وه اڵم/ پڕۆژه كه  حكومه تی هه رێم بودجه ی بۆ دابین كردوه  
ســه ره تا له الیه ن لیژنه ی پــڕۆژه  تایبه تیه كانی ئه نجومه نی 
پڕۆژه كانــه وه   ده زگای  له الیــه ن  دواتــر  و  وه زیرانــه وه  
سه رپه رشــتی ده كراو و ئێســتاش له الیــه ن به ڕێوه به رێتی 

ئاوه دانكردنه وه و نیشته جێ  كردنی سلێمانی .
پرسیار/ بودجه ی پڕۆژه كه  چه نده ؟

كــه   دۆالره    64,244,956 پڕۆژه كــه   وه اڵم/بودجــه ی 

بةسةركردنةوة
ن لة  ثرؤذةى شارى مؤدريَ

سيتةك

...لة طَوشةى ئةم جارةماندا 
بةِرَيوةبةرى ثِرَوذةى شارى 

مؤدرَين لة سيتةكمان 
بةسةركردةوة بَو ئةم مةبةستة 
ِروى ثرسيارمان كردة بةِرَيز 

ئةندازيار) عطا على أمين  ( 
بةم شَيوةية وةاَلمى داينةوه ... 

ئةندازيار 
 عطا على أمين

بةِرَيوةبةرى ثِرَوذة
ئامادةكردنى

 طَوظارى ئةندازياران
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دورســتكردنی 150,000مه تــر دووجایــه  بینــا بــه  نرخــی 
395دۆالر بۆ هه ر مه تر دوجایه ك له گه ڵ خه رجی كارگێری 
)بۆ هه ردوو پێگه كه ( پێگه ی سیته ك 55,947,57 مه تر 

دووجا له  خۆ ده گرێت .

پرسیار/ به رواری ده ستپێكردنی پڕۆژه كه  كه یبووه ؟
وه اڵم/به پیێ  گرێبه ســت 2009/2/25 به رواری واژۆ كردنی 
گرێ  به ســته كه  به  ده ســت به كاربون دائه نرێت به اڵم دواتر 

كرا به  2009/10/7.
پرسیار/ ماوه ی ته واوكردنی پڕۆژه كه  چه نده ؟

وه اڵم/ ماوه ی ته واو كردنی پڕۆژه كه  1095 ڕۆژی ته قویمیه  
و 152 ڕۆژ مــاوه ی زێده كــی وه رگیــراوه  , بــه و پێیــه  له  

2013/3/7 ماوه ی پڕۆژه كه  ته واو ده بێت .
پرسیار/ تا ئێستا ڕێژه ی چه ند ته واوكراوه  له  پڕۆژه كه ؟

وه اڵم/ 88% پڕۆژه كه  ته واو بوه  .

پرســیار/ ئــه و كێشــه  و گرفتانه  چی بوون كــه  هاتونه ته  
به رده م جێبه جێكردنی پڕۆژه كه ؟

وه اڵم/پرۆژه ی سیته ك دراوه ته وه  به  سێ  كۆمپانیای الوه كی 
كه  B&Mی توركی و Aser و ســه رگه ڵووه . خانووه كانی 
كه  كۆمپانیای Aser جێبه جێ  ده كات چه ند جارێك تیایدا 

وه ســتاوه  به هۆی وازهێنانیــان و دواتر دراوه ته  كۆمپانیای 
Ernehir و ئێســتاش كۆمپانیایه كی خۆماڵی كاری تیادا 
ده كات . كێشــه ی ســه ره كی پڕۆژه كه  داراییه  له  ئێســتادا 

سێ  پێشینه  ئاماده یه  بۆ خه رج كردن . 
پرسیار/ئه و داواكاری و پێشنیازتان چیه  بۆ ئه وه ی باشتر 

ئیش وكاره كانتان به ره و پێشه وه  بچێت؟
وه اڵم/ له  ئێستادا پڕۆژه كه  له  قۆناغێكدایه  به  خه رجكردنی 
پێشینه كان له كاتی خۆیدا پڕۆژه كه  ته واو ده بێت , پڕۆژه ی 
خزمه تگوزای نه چۆته  بواری جێبه جێ  كردنه وه  كه  گرفتێكه  

له  كاتی ته واو بونی پڕۆژه كه  سودی لێ  وه رناگیرێت .

پرسیار/ گرنگی بوونی ئه م شارۆچكه یه   چیه  له  ئێستا و 
داهاتوی ناوچه كه دا ؟

وه اڵم/ پێگه ی ســیته ك له  شــوێنیكی زۆر گونجاودایه  كه  
شوێنیكی گه شتیاریه  به  شێوازێك ئه نجام دراوه  سیمایه كی 

جوانی به خشیوه ته  ناوچه كه  .
پرســیار/ كێــن ئه و كه ســانه ی كه  ســوودمه ند ده بن له م 

پڕۆژه یه ؟ 
وه اڵم/ هه روه ك پڕۆژه كانی نیشته جێبون كه  به ڕێوه به رێتی 
ئاوه دانكردنــه وه ی ســلێمانی ئه نجامــی داوه  ئه درێــت به  
ئه وانــه ی كه  ســودمه ند نه بون و له گــه ڵ دانانی ڕێژه یه كی 

به رچاو به  كه سوكاری شه هیدان .
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پرســیار/ ئه و مه رجانه  چین كه  پێویســته  هاواڵتی تیایدا 
بێت بۆ وه رگرتنی ئه م یه كه ی نیشته جێیانه ؟

وه اڵم/ دوابه دوای ته واو بونی پڕۆژه كه  و دانانی لیژنه یه ك 
لــه  وه زاره تی په یوه نــدی داره كان و پارێــزگا مه رجه كانی 

دیاری ده كرێن .

پرســیار/ ئــه و مــه رج و مواصفاتانه  چین كــه  ڕه چاوتان 
كــردوون لــه  كه ل و په ل و پێداویســتی بیناكاندا؟ ئایا له  

ڕووی كوالێتیه وه  تا چ ئاستێك به رز و په سه ندن؟
وه اڵم/ هه موو كه ره سته  بیناسازییه كان كه  به پێی پێویست 
پشكنینی هه بوبێ  بۆی ئه نجام دراوه  له  تاقیگه ی بیناسازی 
له  ســلێمانی و بــۆ هه ڵبژاردنی كه ره ســته كانی تر لیژنه ی 
تایبه ت پێكهێنراوه  بۆ بیناســازی و كاره بایی و میكانیكی 

بۆ په سه ند كردنیان .
پرسیار/ مه رجی سه المه تیتان ڕه چاو كردوه  له  پڕۆژه كه دا 
بــۆ پارێزگاری لــه  بیناكان و گیانی دانیشتوانه كه شــی له  

ئاینده دا؟ 
وه اڵم/ پڕۆژه كه  له الیــه ن كۆمپانیای MHSی ئه ڵمانیه وه  
پڕۆژه كانــی  ده زگای  ئه ندازیــاری  و  كــراوه   دیزایــن 
ئاوه دانكردنه وه  و به ڕێوه به رێتی ئاوه دانكردنه وه ی چێكیان 
كردۆتــه وه  . په یژه ی ده ربازبــون له كاتی ئاگركه وتنه وه  بۆ 

باڵخانه كان دانرابوو له  ســه ره تادا دواتریش كه  ئه و بابه ته  
وروژێنــرا لــه  قۆناغێكدا بوین كه  زیانــی ئه گه یاند به  برگه  

ئه نجامدراوه كان .
پرســیار/ ڕۆڵی ئه ندازیاران چیه  له دیزاین و سه رپه رشــتی 

وجێبه جێكردنی پڕۆژه كه دا  ؟
وه اڵم/ سه رپه رشــتیكردنی پڕۆژه كه  یــن پڕۆژه كه  هه ر له  
سه ره تاوه  به  هه ند وه رگیراوه  كۆمه ڵێك ئه ندازیاری به پێی 
پێوســت له  پڕۆژه كه  بون و ئه توانین بڵێین كه  گرنگیه كی 
باشــی پێدراوه  و هه وڵ و ماندوبونی ستافه كه  له  كوالیتی 

كه ره سته  و جێبه جێ كردنی بڕگه كاندا دیاره  .
*دوا ووته تان ... ؟

هاوشــێوه  ســودی  پــڕۆژه ی  كردنــی  وه اڵم/ جێبه جــێ 
بــۆ هاواڵتــی هه یــه  ، به اڵم جێ  ســه رنجه  كه  پێشــتریش 
پڕۆژه ی نیشــته جێكردن ئه نجــام دراوه  دواتر به  ماوه یه ك 
خزمه تگوزاریه كان له  ئاو و كاره با و ئاوه ڕۆ دیوار و ڕاگر و 
ڕێگا دروستكراوه  كه  ئه مه ش زیان به  پڕۆژه كان ئه گه یه نێت 
, وه  پێویسته  ئه و كه م و كوڕیانه ی كه  له م پڕۆژه یه دا هه ن 
له وانه  نه بونی بالكۆن بۆ باڵه خانه كان و دانانی تانكی ئاو 
له  ژێر سه قفی جه مه لۆن به  هه ند وه ربگرێت له  ئاینده دا .
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أغلي 25 قصر في العالم
العنوان يتحدث عن نفسه، سنتناول تلك القصور والتي ميلك معظمها أغنياء العالم من 
حيث قيمتها السوقية في هذه اللحظة، وبالتالي سنعرض لبعض الكماليات املوجودة بكل 

منها، كاألثاث واملساحة وفخامة القصر وأخيراً وليس أخراً املكان املوجود به.

بَو زاخاوى مَيشك
داهێنەرانە كە  و  كاری سەیروسەمەرە و سەرسوڕهێنەر  بە هەندێ   تایبەتە  ئەم گۆشەیە 
لەكاری  نزیكە  كە  تیادایە  وبیركردنەوەی  سازی  پێوانە  و  دیقەت  جۆرەكانی  لە  جۆرێك 
هەندێ   بۆئەوەی  دروستبكەین  گۆشەیە  ئەم  كە  بوو  باش  پێمان  هەربۆیە  ئەندازیاریەوە. 
دووربكەوینەوە لە خوێندنەوەی بابەتە ئەندازەییەكان و كەمێكیش مێشكمان هێور ببێتەوە. 

بەهیوای لێڕازیبون سوودگەیاندنی.
بۆ  بنێرن  بۆ  بابەتەمان  جۆرە  لەم  كە  ئازیز  ئەندازیارانی  لە  داواكارین  هەرلێرەشەوە 

باڵوكردنەوە.  لەگەڵ ڕێزماندا..... 

12

املنزل السابق لعمالق الصحافة ويليم هيرست هذا 
العقار اواقع في بيفرلي هيلز مت بيعه في عام 1947 
مقابل 120000 دوالر، وارتفعت قيمته 1300 ضعف 

في يومنا هذا، يوجد به ملهي ليلي ويسكن في 
املنازل اجملاورة كالً من توم كروز  وديفيد بيكهام.

السعر : 165 مليون دوالر

يتكون من 123 غرفة، منها غرفة ليتم لف الهدايا 
بها، ويوجد به ساحة داخلية للتزحلق يقع هذا 

القصر في لوس اجنلوس.

السعر 150 مليون دوالر

العزبة قصر هيرست

 طَوظارى ئةندازياران
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3

أشتق األســم نتيجة لشــكل وموقع القصر فعند 
النظرإليه تظن إنه بزغ من الصخور التي مت تشــييده 
عليها، مت بناء هذا القصر ليكون املنزل الصيفي لإلمام 
الزعيم اإلســالمي اليمني ويشــتهر القصر  يحيي 

بوجود عدة سراديب سرية به.
 السعر : ال يقدر بثمن

قصر دار احلجر

4
مزرعة هالة

ييمتلكها األمير الســعودي بندر بن ســلطان، وقد 
أشــتري العقار عندمــا كان ســفيراً للمملكة لدي 
الواليــات املتحدة االمريكية، وكأحــد أكبر العقارات 
في أمريكا، جند بــه مرفق خاص ملعاجلة مياه الصرف، 

مضخة  للبنزين، و منتجع للتزلج.
السعر 135 مليون دوالر

5

منزل املغني آالن جاكســون يوجــد بضواحي مدينة 
ناشفيل بوالية تينيسي وميتد علي مساحة تبلغ 135 

فدان باإلضافة جلراج يتسع ل20 سيارة.
 السعر :35 مليون دوالر

عزبة آالن جاكسون

6
قصر فرانك ماكيني

تشــتهر فلوريدا ببيوتهــا الفاخرة ولكن هــذا القصر يتفوق 
عليهــا ،عمالق تصميم العقــارات الشــهير فرانك ماكيني 
شــيد هذا القصر  الصديق للبيئة علي مســاحة 15000قدم 
مربع و ذلك بعد ان أســتوحي الفكرة من زيارته كالً من فيجي 
و تاهيتــي ، ويحتوي املنــزل علي مجموعة كبيــرة من ألواح 
الطاقة الشمســية، نظام مائي يقوم بتعبئة حمام السباحة 
مبياه األمطار، أرض مســتصلحة إلنقاذ ما يعادل 10 أفدنة من 

الغابات املطيرة .
 السعر 23 مليون دوالر
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7

منزل األسرة امللكية في أسكتلندا، تعد قلعة باملورال 
جزء بسيط من مجموعة واسعة من ممتلكات امللكة، 
هي بالتأكيد أوســعها من حيث املساحة حيث يقع 

علي 5000 فدان.

السعر اليقدر بثمن

قلعة باملورال

8
بركة فيرفيلد

شيده  ايرا رينيرت في ساجابونيك، نيويورك مبواجهة 
حمليط األطلسي يوجد به العديد من املزايا منها حوض 
لالستحمام باملاء الساخن يبلغ سعره فقط 150000 

دوالر.

السعر 198 مليون دوالر

9

بالرغم من عدم تاكيد االمر ولكن الشائعات أنتشرت 
بأن سيدة االعمال األوكرانية األصل هي املشتري غير 

املعروف لهذه الفيال بجنوب غرب  لندن.

السعر 161 مليون دوالر

فيال أيلينا فرانشوك

10
قصر بوروني

يقع العقار بنيوزيلندا في أرض مساحتها16000 فدان 
ومت تشييده علي هضبة فوق نهر تاهارو.

 السعر 25 مليون دوالر
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11

شيد القصر رجل األعمال التركي هاليس طبرق ويقع 
القصر في شمال لندن، ويتميز بحمام تركي أصيل.

السعر ال يقدر بثمن

قصر طبرق

12
قصر باربي

 يوجد القصر في مايبــو كاليفورنيا، وهو صورة حية 
من منزل باربي وتالحظ كثرة اســتخدام اللون الوردي، 
وعدد كبير مــن العرائس البمعثر فــي أرجاء املكان، 

باإلضافة لشمعدان بتكلفة 200000 دوالر.

السعر اليقدر بثمن

13

بالرغم من أســتخدامه كفندق في الوقت احلاضر، إال 
أن هذا القصرذو ال275 غرفة بسريالنكا له تاريخ كبير، 
في مرحلة من الوقت  مت اســتخدامه كمستشــفي 

أثناء احلرب العاملية الثانية.

  السعر : اليقدر بثمن

 فندق جبل الفينيا

14
قلعة بران

نالت تلــك القلعة الواقعة فــي رومانيا نصيبها من 
املنازعات علي امللكية ، فــي النهاية عادت ملكيتها 
إلي آل هابسبورغ بعد أن أستولي عليها  الشيوعيون 

في أوائل القرن.

السعر 91 مليون دوالر
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15

حسنا هذا اليعد قصر ولكن هذا املنزل وسعه 6 أقدام 
فقط، مساحة تكفي لوضع مرحاض بشق األنفس.

السعر مليون دوالر

املنزل سعته 6 قدم

16
 قصر الصداقة

أحد ممتلكات دونالد ترامب املتعددة، أشتراه مقابل 40 
مليون دوالر من مزاد نتيجة اإلفالس وهذه قيمته قبل 
حتديثــه، يحتوي القصر علي منــزل للضيوف، جراج، 

ومنظر مذهل للمحيط.

السعر 125 مليون دوالر

17

يتكون هــذا القصر من 30 غرفة للنــوم، 3 حمامات 
للسباحة، وجراج يسع ل 20 سيارة.

السعر 75 مليون دوالر

قصر فلوريدا

18
قصر ماريا كاري

قصر ماريا كاري في بيفرلي هيلز صمم علي غرار قصر 
فرســاي مع قطعة ارض تبلغ 41000 فدان  متضمنة 

السبا، احلدائق.

السعر 125 مليون دوالر
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19

يقــع منتجع التزلــج علي اجلليد هــذا في منطقة 
مخصصة ملليارديرات تعرف بأسم نادي احلجر األصفر 
فــي مونتانا، يوجد بــه أراضي تســخن ذاتيا ، طريق 

للسيارات خاص به، موقد للتدفئة بكل حجرة.

السعر 155 مليون دوالر

قصر القمة

20
قصر مناالبان

ييعد واحداً من أفضل البيوت الشــاطئية  في جميع 
االوقات و يقع في مناالبــان ، فلوريدا مع قطعة أرض 
تبلغ مســاحتها 6000 قدم مربــع، بااإلضافة لغرفة 
نوم ئيســية، حوض ألســماك القرش، حلبة لسباق 

السيارات.

السعر135 مليون دوالر

21

شــيدمتن أجل ليوبولد الثاني ملــك بلجيكا في عام 
1902، العقار الفرنســي يوجد به 50 بســتاني بدوام 

كامل.

السعر 750 مليون دوالر

فيال ليوبولد

22
 قصر أب دون

يعتبر العديــدون كأهم مقر إقامة فــي أجنلترا منذ 
القرن ال19، يوجد به مهبــط للطائرات، وجراج حتت 
االرض يتسع لثمان سيارات ليموزين، يسكن بالقرب 

منه إلتون جونز وملكة قصر وندسور.

السعر 150 مليون دوالر
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23

متتلك هذه العقارات الســتة مجلة بنتهاوس والتي 
تطل علي وسط لندن و تعتبر األغلي في العالم

السعر 220 مليون دوالر.

عقارات بينتهاوس

24
 عقارات بيلتمور

يقــع في الواليات املتحدة ويتكــون من 250 غرفة وال 
يزال ميتلكه أحفاد منشائه االصلي جورج فاندربيلت.

السعر 1.2 مليار دوالر

25

ميتلك املبني موكيش أمباني أحد أغنياء الهند، سمي 
املبني علي أســم جزيرة احمليط األطلسي االسطورية 

أطالنتس، يعمل باملبني 600 عامل بدوام ثابت.

السعر 2 مليار دوالر

مبني أطلنتس في مومباي
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خةَلكى شَيت كارى شَيتانة دةكات 
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املطار هو كل مكان صالــح أو مجهز لهبوط وإقالع 
الطائــرات ويكون عبارة عن مســاحة واســعة من 
األرض البعيدة عــن العوائق الطبيعية وتربتها خالية 
من املنحــدرات وتتحمل ثقل الطائرات وتكون مجهزة 
الســتقبال الطائرات على اختالف أنواعها وتقدمي كل 
أنواع املساعدات الالزمة لها ولركابها، سواء كانت فى 
اجلو أو على األرض، ومبا أن املطارات تشــغل مساحات 
كبيرة لذا فهي تنشــأ خارج املدن، وتبعد عنها حتى 
تأمن من العوائق، وجتهز مبمرات ميكن أن تندفع عليها 

الطائرات أثناء اإلقالع والهبوط.
أما  مهبط املروحيات هي منطقة مخصصة لهبوط 
الهليكوبتــرات عليهــا, علما إنه بإمــكان املروحية 
الهبوط في أي بقعة على األرض، إال أن مهبط املروحية 
يوفر لها مكانــا صلبا مســطحا موضحا بعالمات 

بعيدة عن أي معيقات تعيق هبوطها. 

النشأة التاريخية لبناء املطارات
بدأت املطارات منذ نشــأتها بسيطة جداً فقد كانت 
عبارة عن مهابط جوية بسيطة التصميم وبسيطة 
في أعداد الطائرات املســتخدمة للمطار واملسافرين 
املستخدمني واملستفيدين أيضاً, ثم تطورت املطارات 
علــى مر الســنني، فهي اليــوم عبارة عن منشــآت 
ضخمة,  وخدمية  واســتثمارية  واقتصادية  حضارية 
وحتولت تلك املهابط البسيطة التخطيط والتصميم 
إلى مهابط مختلفة األطوال والتركيب حسب درجة 
املطار ونوعيات الطائرات التي تستخدم هذه املهابط, 
وأصبــح هنالــك مواقــف للطائرات وممــرات أرضية 
مصممة ومخططــة تبعا لنوعيــة الطائرة ودرجة 
املطار، باإلضافة إلى صاالت مخصصة للمســافرين 
قبل صعودهم للطائرات وعند قدومهم, بل إن الصاالت 
أصبحت مورد مالي كبير للمطار ألنها أصبحت مدن 

المـطـــارات..... النشأة و التطور

سلسلة

ماتريد معرفته عن عالم الطيران والطائرات

مهندس استشاري كهرباء

فارس الجواري
faris_fadhel@yahoo.com
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تسويقية للمسافرين.
في البداية، أُقيمت حقول الطيران للتســلية، وكانت 
عبارة عن حقول عشــبية، وحظائر لتخزين الطائرات 
وتخدميها، ومنصات للمتفرجني , ثم اســتعاضوا عن 
احلقول العشــبية باملساحات املغطاة بالرمال، وصوالً 
إلى سطوح من اخلرسانة تسمح بالهبوط في جميع 
األحــوال اجلويــة. أدت زيادة املالحة اجلويــة، في احلرب 

العاملية األولى، إلى بناء مهابط نظامية. 
وبعد احلرب مت افتتاح مطار كرويدون Croydon Airport في 
جنوب لندن عام 1922,أما أول مطار دائم ضم محطة 
لنقــل البضائــع التجارية فهو مطار كوينْغِســبرغ 
ة،  Konigsberg، حيث استخدمت املدارج املبلطَّ بأملانيا 
مما سمح بالطيران الليلي وبهبوط الطائرات الثقيلة. 
وبعد احلرب العاملية الثانية، أصبح تصميم املطار أكثر 
تعقيداً. وعموماً ارتبط تقدم املطارات من حيث شكل 
البناء والتجهيزات بالتقــدم التكنولوجي في اجملاالت 

كافة. 

وميكــن القــول إن بناء املطــارات قد ازدهــر في فترة 
الســتينات من القرن العشــرين، وذلك لزيادة حركة 
املالحــة اجلوية، كما ظهر التطور التقني في اخلدمات 
التي يوفرها املطار للمسافرين والطائرات معاً، فبعد 
أن كانت الطائرة تقترب من املدرج بأي زاوية شــريطة 
أن يتم قدومها باجتاه الريح في أولى املطارات، أصبحت 
التوجيه لالقتراب  املطارات تقدم للطائرات خدمــات 
والتحدر والهبوط اآلمن، وذلك بوساطة أبراج املراقبة، 
وتقنيات احملطات الالســلكية والرادارات. كما أدخلت 
االســتخدامات املتعــددة لإلنارة، ســواء التزيينية أو 
اإلرشادية التي تستخدم أضواء منوذجية standard من 
حيث األلوان وفترات الســطوع، وهي أضواء إرشادية 
يســتدل بوســاطتها الطيار إلى أماكــن هي مدارج 
اإلقالع والهبوط، ومــدارج الطائــرة taxiways، وغيرها 

من األماكــن. أما املســافرون فقد أُدخلــت خدمات 
كثيرة لتوفيــر راحتهم، فأصبحت املطــارات احلالية 
أشبه مبراكز جتارية صغيرة، إضافة إلى احتوائها على 
املطاعم املتنوعــة ومراكز تبديل العمالت وغيرها من 

اخلدمات. 
وتبعاً إلحصائية عام 2005، فإنه يوجد نحو خمســني 
ألف مطار في العالم، منها 19815 مطاراً في الواليات 
املتحــدة األمريكية. واألهم في تطور املطارات والنقل 
اجلــوي وصناعة الطيــران املدني بشــكل عام هو ما 
حققته من موارد مالية واقتصادية إلى جانب التطور 
في علــوم املطارات األخــرى. وقد أثبتت الدراســات 
والتقارير الصادرة عن املنظمات الدولية أن مساهمة 
النقل اجلوي في االقتصــاد العاملي بلغت 2960 بليون 
دوالر ســنوياً، وأن 40% من السائحني يتم نقلهم جواً 
عــن طريق املطارات, بــل إن هناك دراســة إحصائية 
بواســطة مجلس املطارات الدولــي بجنيف تفيد أن 
إحصائيــة املســافرين الذين مت نقلهم عــام 2006م 
وصلت إلى 4.4 بليون مســافر, وتتنبأ الدراسة إلى أن 
هذا العدد ســيتضاعف إلى أكثر من تســعة بليون 
مسافر في عام 2025، كما أن التقرير األخير الذي صدر 
بواسطة مجلس املطارات والذي يتشكل أعضاؤه من 
1100 مطار يفيد إلى أن احلركة اجلوية وصلت إلى 72.2 

مليون رحلة في نفس العام.

 أما بالنسبة للشحن اجلوي فقد وصل إلى 85.6 مليون 
طن متري ممــا يعكس التطور الهائــل والنمو الكبير 
والضخــم للحركة اجلويــة والتجاريــة واالقتصادية 
للمطارات في هــذه الفترة القصيــرة هذه القفزات 
احلضارية الهائلة تعكس أهمية عالم املطارات لذلك 
أصبحت هناك علوم مســتقلة ومختصة باملطارات 
لتطويرها والنهوض بها مــع زيادة التحديات العاملية 
اجلديــدة, ومن هذه العلوم األمن والســالمة واملالحة 
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اجلوية والنقل اجلوي والتشــغيل واإلنشاء والتصميم 
واملوارد املالية وغيرهــا من العلوم املتعلقة باملطارات. 
وقد أصبحت العلوم املتعلقــة باملطارات تدرس على 
املســتوى اجلامعي والدراســات العليــا وخاصة في 
الــدول املتقدمة والتي أنشــأت مــن أجلها جامعات 
متخصصة ومستقلة, كجامعة أمبري ردل بالواليات 
ببريطانيا,  قراندفيلــد  وجامعة  األمريكيــة  املتحدة 
كما تأسســت منظمات دولية كبيرة تهتم بشؤون 
 )ICAO(األيكاو املدنــي, كمنظمة  والطيران  املطارات 
مبونتريال التي نشأت في ســنة 1944م مبوجب ميثاق 
األيكاو, ووصــل عدد الدول املتعاقدة مع هذه املنظمة 
190 دولــة, واأليكاو تعتبر وكالة متخصصة ومكلفة 
بضمان تطوير الطيران املدني الدولي من ناحية األمان 

والكفاءة..

أنواع املطارات وأقسامها
 ميكــن إن نقول إن أنواع املطارات باألرض تقســم إلى 

قسمني :
ـ  أرض نزول ممهدة:

هى مســاحة كبيرة من األرض املســتوية اخلالية من 
العوائــق ذات تربة قويــة أو مزروعــة  , تتحمل ثقل 
الطائرة، وغالباً ما تســتعمل أرض النزول الستقبال 
أنها  الشــراعي، كما  والطيران  الصغيــرة  الطائرات 

تستعمل الستقبال الطائرات وقت الطوارئ.
ـ  مطار مجهز ذو عدة ممرات أو ممر واحد:

املطار airport أو امليناء اجلوي، هو أي منشــأة تُستخدم 
إلقالع الطائرات وهبوطها، وكحدٍّ أدنى يجب أن يتألف 
املطار من مدرج واحد runway لإلقالع والهبوط أو أكثر 
، والعناصــر األخرى املكونة ألجزائــه التي هي حظائر 
 terminal وأبنية محطة املســافرينhangars الطائرات
buildings والبضائــع، وتختلف أعداد املد ارج واحملطات 

في املطار تبعاً لدرجة اخلدمات فيه.
ال ميكن أن تكتمل شبكة املواصالت اجلوية داخل الدولة 

الواحدة أو بني الــــدول وبعضها إال بإقامة مجموعة 
من املطارات الرئيسية واإلضافية وهو موضوعنا الذي 
نتحدث عنـــــــــــه . ونبدأ بتقسيم أنواع املطارات 

من حيث االستخدام والفائدة إلى :
 أ- املطار الدولي ) ميناء جوى دولي(

هو مطار مجهــز خلدمة اخلطوط املدنيــة اخلارجية، 
وميكنه استقبال جميع أنواع الطائرات، كمـــــــــا 
ميكنه اســتقبال أكثر من طائرة في وقت واحد نظراً 
لوجود عدة ممــرات، ويقدم جميع أنـــــــــــــــواع 

اخلدمات، وغالباً ما يوجد في عواصم الدول.

 ب- املطار احمللى:
هــو مطار مجهــز خلدمة اخلطــوط اجلويــة املدنية 
الداخلية  بني مدن الدولة الواحدة، وغالباً ما يكون ذو 

ممر واحد وذو خدمات محدودة.

ج-القاعدة اجلوي:
عبــارة عــن مطار عســكري يحتــوى مجموعة من 
الطائرات العســكرية تقبع في مرابضها حول املطار. 
ويدير القاعدة مجموعة من القادة في تسلسل رتبهم 
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العســكرية، ومعظمهم من الطيارين واملهندســني 
اجلويــني. ومجموعة من اإلداريني ومهندســي وفنيي 
الصيانة. وفيهــا أيضا قوة من الدفاعــات اجلوية في 
حاالت احلرب. كما تشــمل برجا واحدا للمراقبة اجلوية 
على األقل ومجهزة بالرادارات املناسبة وأجهزة االتصال 

السلكية والالسلكية.
الطائرات فيها قد تكون مقاتلة ومن فئة النقل اجلوي 
واملروحيات. ميكن ملطارها أن يكون له مدرج واحد على 
األقــل بطول مناســب للطائرات التي تســتخدمها 
القاعدة. وتشــمل القاعدة اجلوية علــى عدة مبان و 
ثكنات ومخازن حسب حجمها واملهام املوكلة إليها. 
وهي منطقة عســكرية ال يصــرح دخولها للمدنيني 

الذين ال عالقة بها إال بتصاريح أمنية خاصة.
د-املمر اجلوى:

هو عبارة عن أرض مستوية بها ممر صغير صالح إلقالع 
وهبوط الطائرات الصغيرة وطائــــــــرات التدريب , 
كما ميكن ان يســتقبل الطائرات املائية أذا كان قريب 
من بحيرة أو مســتنقع يكـــــــون فيها سطح املاء 

هادئاً، وتكون جميع مرافق املطار على اليابسة.

ه- املطار العائم)حاملة الطائرات( 
هي عبارة عن سفينة حربية مزودة مبمر على السطح 
مخصص إلقالع وهبوط الطائـــــــرات، وبها أماكن 
خاصة باألدوار الســفلية لتخزين الطائرات وصيانتها 
ومخازن لذخيــرة الطائرات وأماكــن إقامة للطيارين 

وطاقم حاملة الطائرات.

و- املطارات اخلاصة بالطائرات الهليكوبتر:
ميكن للطائرات الهليكوبتر أن تهبط فوق أي رقعة من 
األرض املستوية، سواء كانت مـرصوفة أو رملية، على 
أن تكــون خالية من العوائق بحيث ال يعترض أى حائل 
مسار اجلناح الـــــدوار، والذي يدور فى مستوى موازى 

لسطح األرض.

عادة تشــيد مهابط املروحيات من اخلرســانة ويرسم 
عليها دائرة وعادة يوضع حرف »H« في منتصف الدائرة 
حتي يكون املهبط واضح من الهواء. أما مقاومو حرائق 
الغابــات فيبنوا مهابط مؤقتة في املناطق النائية من 
أغصان األشــجار حتى يوفروا للمروحية سطح صلب 
صالح للهبــوط. في الظروف القاســية في املناطق 

املتجمدة تبني مهابط املروحيات من الثلج املتجمد.
في الواليات املتحــدة مهابط املروحيات التي تقع فوق 
ناطحات السحاب أو املباني اإلدارية يكتب في منتصف 
الدائــرة رقمان أولهمــا يوضح الــوزن األقصى بآالف 
البوندات، والثاني يوضح القطر األقصى لدوار املروحية 
بوحدة القــدم, وميكن أن تتواجد مهابط املروحيات في 
مطارات املروحيات واملطارات املعتادة حيث يتوفر التزود 
بالوقود ومراقبــة املالحة اجلوية وخدمــات الطائرات. 
ولكن عادة مهابط املروحيات فقط ال حتتوي علي تلك 
اخلدمات. عــادة توجد مهابط املروحيــات فوق املباني 
اإلدارية واملستشفيات وعلى أسطح السفن الضخمة 

وحفارات البترول البحرية.
األقسام الرئيسية للمطارات

أن أثر التطور التقني باملطارات يبدو واضحا في اخلدمات 
التي يوفرها املطار للمسافرين والطائرات, لذلك يجب 
توفر منشــآت ا رضية ومجاالت حركة للطائرات وكما 

سنبني تفاصيلها أدناه: 
املنشآت األرضية   -

تتضمن أبنية محطة االنتظار واســتراحة املسافرين، 
اخلدمات امللحقة بهذه احملطة، مراقبة اجلوازات، قسم 
األمتعة، مواقف الســيارات واحلافالت للمســافرين، 
مواقف ســيارات املوظفني، احملاور الطرقية، إضافة إلى 
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أماكن إقامة لركاب الترانزيت، وقاعة شرف الستقبال 
كبار الشــخصيات، واملكاتب اإلدارية، ومقرات اخلبراء 

والعمال التقنيني.

مجاالت حركة الطائرات   -
وهي جميع املساحات املتاحة للطائرة كاملنحدرات ومد 

ارج اإلقالع والهبوط وحظائر الطائرات وأبراج املراقبة
 

حملطة الركاب وخدماتها وتنوع تصميمها:
أســهم التطور العلمي املذهل، وســرعة االتصاالت، 
والتقــدم الصناعــي للطائرات، في تطــور محطات 
الــركاب terminals، واحملطة عموماً هي عبارة عن بناء 
باملطــار، يتألف من فــراغ أو قاعة انتظار واســتراحة 
ضخمة للمســافرين، وتتضمن املطارات الكبرى عدة 
محطات للــركاب. وتتميز احملطة باخلدمات كافة التي 
يحتاجها املســافر، كشراء بطاقات الســفر، وتوفير 
عربات نقل األمتعة، وأماكــن إيداعها، ومحالت البيع 
وخدمــات الطعــام، وغيرها. ففي املطــارات العاملية 
الكبرى، تبدو احملطة من الداخل وكأنها مراكز تســوق 
جتارية، حيث توجد فيها فروع ملعظم سالسل املطاعم 
واحملــال التجارية املعروفــة، إضافة إلــى وجود كوات 
لصــرف العمالت، وفرع بريــدي، ومكاتب حجز فندقي 
وتأجير سيارات، كما ميكن للمســافر شراء املنتجات 
من دون اخلضوع للضرائــب اجلمركية, أما احملطات في 
املطارات الصغرى، ببساطة التصميم، وهي عبارة عن 
بناء طويل ضيق، تصطف الطائرات فيه على اجلانبني، 

وإحدى جهاته متصلة بفراغ األمتعة والوزن.
في املطارات الدولية الكبــرى، فيها أكثر من محطة، 

إضافة إلى محطة ملحقــة satellite terminal أو أكثر، 
وهي عبارة عــن بناء منفصل عن باقــي أبنية املطار، 
تستطيع الطائرات االصطفاف حول محيطه الداخلي. 
وأول مطار استخدم احملطة امللحقة هو مطار غاتويك

Gatwick في لندن وفيه احملطة دائرية الشكل , اعتمدت 

 semicircularبعض املطارات النمــوذج نصف الدائري
للمحطات امللحقة، حيث تتوقف الطائرات على أحد 

األطراف، والسيارات على الطرف اآلخر.

حركة املسافرين في املطار
تكون معظم املطارات الكبــرى في العالم قريبة من 
خطوط الســكك احلديدية، كما متتلك أحياناً قطارات 
خاصة بها، وقطــارات أنفاق وأنظمــة نقل مختلفة 
أخرى. وتتصل وســائل النقل هذه مباشــرة باحملطة 
الرئيســية للمطار. كما أن معظــم املطارات الكبرى 
ترتبط »باألوتوســترادات« مبحاور طرقيــة، وقد تكون 
هذه احملاور حلقية الشكل، ومبناسيب مختلفة، وذلك 
عند وجود منسوب للمغادرين ومنسوب آخر للقادمني 
,ويخضع املسافرون في املطارات ملراقبة أمنية تختلف 
شــدتها حســب أمكنة تواجدهم، ففي املســاحات 
األرضية تكون هذه املراقبة محدودة، حيث يســتطيع 
املسافر التنقل بحرية ضمن الفعاليات اخلدماتية في 
قاعات االنتظار من محالت جتارية ومطاعم وغيرها من 

اخلدمات.

وتختلف حركة املســافر واملســافة التي يجتازها من 
حاجز املراقبة والتفتيش إلى البوابة املؤدية إلى الطائرة 
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تبعاً لتصميم احملطة، ولكن مع التقدم التقني احلالي 
اسُتخدمت األدراج الكهربائية والبساط اآللي املتحرك 
في معظم املطارات، لضمان ســهولة حركة املسافر 
وســرعة وصوله. وفي املطارات الكبرى ترتبط قاعات 
 ،walkways االنتظار العديدة فيهــا، باحملطة، عبر ممرات
أو أنفاق مشــاة underground pedestrian tunnel، أو عبر 
Tampa ويُعّد مطــار تامبا sky bridges. جســور علوية

الدولــي في الواليــات املتحدة األمريكيــة، أول مطار 
 automatic استخدم احملرك »األوتوماتيكي« لألشخاص
people mover، كمــا متَّ اســتخدام هــذه التقنية في 

العديد من املطارات الدولية الكبرى.
مدارج ومهابط الطائرات ومواقفها

املَــْدرَج runway ببســاطة هو أرض جــرداء في املطار، 
تُقلِع منها الطائرة وتهبــط. ويتم تهيئة هذه املدارج 
التي كانت مفروشة باألعشــاب في املطارات األولى، 
ثم نتيجًة ملا تســببه األعشاب من إعاقة في احلركة، 
متّ فرشــها بالرمل أو التراب، ولكن هذا احلّل ال يصلح 
إالّ فــي الطقس اجلاف، فعمدوا بعــد ذلك إلى تهيئة 
املدرج باإلســفلت أو باخلرسانة اإلسمنتية، وبعد ذلك 
باخلرســانة املسلحة، وقد مت حتســني حقول الهبوط 
بإدخال أخاديد في سطح اخلرسانة بشكل متعامد مع 
اجتاه هبــوط الطائرة، لتصريف مياه األمطار والوصول 
إلى أداء أفضل للمدرج في األحوال اجلوية املاطرة. ويتم 
ترقيم هذه املدارج تبعاً الجتاه الشمال، وفي حال وجود 
مدارج متوازية، يتم إضافة املوقع إلى الرقم كأن يكون 

ميني أو يسار أو وسط.

وتتضمن املطــارات الصغرى مدرج إقالع وهبوط واحد 
أقصر من ألف متــر، أما املطــارات األكبر واخملصصة 
للطيــران الدولــي عموماً تكون مــدارج اإلقالع فيها 
مرصوفــة أو مبلطة، ويبلــغ طول املــدرج 2000م أو 
أكثر. ويعّد مدرج مطار إليانوفســك - فوستوشــني 
في  إليانوفســك  في  الدولــي   Ulyanovsk-Vostochny

روسيا، أطول مدرج لالستخدامات العامة في العالم، 
حيث يبلــغ طوله 5000م. وبعد ازدهــار بناء املطارات، 
وتطــور تصميــم الطائــرات، امتدت مــدارج اإلقالع 
والهبــوط في بعــض املطارات احلديثة وصــوالً إلى 3 
كم، وذلك للتمكن من تخدمي الطائرات الثقيلة، حيث 
تتطلب الطائــرات الثقيلة مدارج أطــول ممّا تتطلبه 

املطارات الصغيرة.
مباني اخلدمات اخلاصة بالبضائع

ميكن تصنيف املطار في عــداد أبنية اخلدمات العامة، 
ذات العائدات املادية الكبيرة، والتي تصل في املطارات 
الدولية الكبرى إلى ماليني الدوالرات ســنوياً، والناجتة 
من تأدية املسافر رسوم النقل والترانزيت له وللبضائع 
املنقولة. ويُعّد املطار مــن منظور كثير من املدن، أحد 
أهم مفاتيح التطور االقتصــادي فيها، وذلك لألعداد 
الكبيرة من املسافرين واألحجام الكبيرة من الشحنات 

والبضائع التي ينقلها على مدار الساعة.

ويُعّد البريد اجلــوي، من أهم البضائــع املنقولة جواً. 
كما أن البضائــع التجارية املنقولــة باملالحة اجلوية، 
هي املنتجات الفاخرة الباهظــة الثمن، وتكون قريبة 
من الُبنى التحتية التي تســمح بسرعة النقل ما بني 
أنظمة النقل األرضية واجلوية، أو املســاحات األرضية 
واجلوية. وتضم املطارات أبنية التخزين املؤقت للبضائع 
القادمــة واملغــادِرة، قبل أن يتم ترحيلهــا إلى اجلهة 
احملددة لها، وهي تتعرض للتفتيش بوســاطة املاسح 
ألشــعاعي والليزري، والتفتيش اليدوي أحياناً، وكثيراً 
ما تســتخدم كالب ُمدرَّبة ألغــراض تفتيش البضائع 

بوساطة الشم.
اخلدمات التي يقدمها املطار للمسافر

قســم اخلدمات التي يقدمهــا املطار إلــى خدمات 
املســافرين، وخدمات الطائرات. وكلمــا كانت الدولة 
متقدمة ظهر ذلك في جودة ومســتوى هذه اخلدمات. 
وتتنــوع اخلدمــات التي يقدمهــا املطار للمســافر، 
فهنالك خدمة تأجير السيارات وحجز الفنادق وغيرها 
من اخلدمــات املرتبطة وغير املرتبطــة بالطيران. أما 
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خدمات الطائرات فيقــدم املطار خدمات كثيرة، منها 
 air traffic control خدمة مراقبة حركة املالحة اجلوية
املراقبة  إلى قسمني رئيســيني:  وإرشادها، وتُقســم 

األرضية، واملراقبة اجلوية : 
املراقبة األرضية:  أ - 

وتتضمــن مراقبة حركــة النقل للطائــرات واآلليات 
املتواجدة على ســطح املطار، كوسائل نقل األمتعة، 
الســاللم املتحركــة , وجرافات الثلــج، وآليات قص 
األعشــاب، وعربات التزود بالوقود، وغيرها من اآلليات، 
حيث تقوم بتوجيه حــركات اآلليات والتأكد من عدم 

تقاطعها مع حركة الطائرات على املدارج.

ب - املراقبة اجلوية:
 وتتم بوســاطة أبــراج مراقبة، وبوســاطة احملطات 
الالســلكية وشاشــات الــرادار، حيث تكــون هاتان 
اخلدمتــان منفصلتني أو متَّحدتني، وذلك تبعاً ألنظمة 
املطار. ومهمتها توجيه الطائرات في اجلو، وســالمة 
هبوطها وإقالعها، حيث يتــم إبالغ الطّيار بوضعيته 
تبعاً لالقتراب االنحداري، إلــى أن ميكنه إمتام الهبوط 
عندما تُصبح املدارج حولــه مرئية، وبالتالي فإنَّ هذه 
اخلدمة تعمل على تأمني سالمة حركة املالحة اجلوية، 
إضافة إلى ذلــك فإنها تراقب أي طائــرة تدخل اجملال 
اجلوي للدولــة، والتعرف إلى هويتها، وحتديد وضعيتها 

في الفراغ )باألبعاد الثالث(.
والبــرج هو محــط عناية املعماريني، كرمــز من رموز 
املطار، حيث إّنه احلجم املعمــاري املرئي عن بُعد، وهو 
بناء مرتفع، تتوسط على محيطه نوافذ، وهو العصب 
احملرك لكل أنــواع العمليات اجلويــة، فيقوم بتنظيم 
حركة الطائــرات التى تتحرك على أرض املطار أو التى 
تطير فى دائرة املراقبة اجلوية، والتى يتراوح نصف قطر 

دائرتها بني 15، 25 ميالً من املطار.
 وايضا مســئول عــن عملية فصــل وتوجيه حركة 
الطائرات واآلليــات على املدارج، وعــن توجيه حركة 
الطيران بالقرب من املطار, وعدا عن هذه اخلدمة ميكن 
م خدمات متعددة وبُنى حتتية إضافية،  للمطار أن يقدِّ
حيــث يتضمن مقرات ثابتة لعمــال اخلدمة مبختلف 
اختصاصاتهــم كالعمــال اآلليــني وامليكانيكيــني، 
وتنحصر خدماتهم في تزويد الطائرات بالوقود، وصّف 
الطائــرات، أو وضعها باحلظائر )الهنكارات(، وفحصها 
 avionics الطيــران  إلكترونيات  وخدمــة  وصيانتها، 
يُضــاف إلى ذلك خدمة تأجيــر الطائرات في املطارات 
الكبــرى، والتدريب على الطيــران، واخلدمات املتعلقة 
بالطياريــن. كما أنهــم يقومون باخلدمــات األرضية 
كتحميل وتنزيل األمتعة وتوفير مياه الشرب وتنظيف 

الطائرات وتزويدها باملؤونة وغيرها من اخلدمات.

وعموماً، هنالك فريق كبير خارج احملطة، يعمل لتأمني 
ســالمة الطائرة في أثناء الهبوط واإلقالع، ولتسهيل 
حركة املالحــة اجلوية وأمنها، وهــذه اإلجراءات تكون 
غير مرئية للمسافرين، وهي معقدة جداً في املطارات 
الكبرى. تختلف املطارات الدولية من حيث عدد الركاب 
الذين يستخدمونها، وفي عام 2002 كان مطار أتالنتا 
بوالية جورجيا األمريكيــة األول ترتيباً )نحو 76 مليون 
مسافر( وتاله مطار شيكاغو )66.6 مليون مسافر( ثم 
هيثرو في لندن )63 مليون مســافر(، بينما كان مطار 
شارل ديغول )ديغول( في باريس الثامن في الترتيب )48 
مليون مسافر(، ومطار جون كنيدي في نيويورك احلادي 

والعشرين )نحو 30 مليون مسافر(.
أنوار املطار

حتى تســتمر حركة الطائرات أثناء الليل، يزود املطار 
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بأنوار مختلفة األغراض وكما مبني أدناه:
1ـ املنارات:

يزود املطــار مبنارتني ضوئيتني األولى تعطى إشــارات 
ضوئية أبيض وأخضر على التتابع مما يســاعد الطيار 
علــى متييز املطار علــى بعد يتوقف علــى قوة املنارة 
والرؤية وارتفــاع الطائرة، والثانية توجــد على حدود 
املطار وميكن رؤيتها من مســافة قريبة وتعطى اسم 

املطار بحروف املورس الدولية  بحرفني أو ثالثة<

2ـ أنوار املمرات:
حتدد املمرات ليــاًل بخطني من األنوار ذات اللون األحمر، 
كما يحــدد منتصف املمر بخط طويــل من األضواء 
القوية تقطعه عدة خطوط متوازية من األضواء تبعد 
كل منها عــن اآلخر 300 قدم، كما حتــدد عتبة املمر 

بخط أضواء حمراء، وذلك فى حالة الرؤية اجليدة.
أما فى حالة الرؤية الضعيفــة تكون أنوار عتبة املمر 
اللــون األصفر  واجلانبــني واخلطــوط املتقاطعة من 
ويكون خط النصف أضواء بيضاء وتكون أضواء عتبة 
املمر ذات لون أخضر ، وفــى بعض املطارات توجد أنوار 
اخلطــوط املقاطعة على جانبي املمر ويســتغنى عن 

خط النصف.

3ـ املمرات الفرعية:
حتــدد الطرق الفرعية بأضواء خضراء أو زرقاء لترشــد 

الطائرة إلى املوقع الذى تقصده، ويتحكم برج املراقبة 
فى هذه األضواء.
4ـ أنوار العوائق:

يوضع نــور أحمر يرى من جميع اجلهــات فوق العوائق 
التي قد تعترض الطائرة وتهدد ســالمتها أثناء اإلقالع 

أو الهبوط مثل املباني والصواري العالية.
قوانني تفادي احلوادث في املطارات 

1. أن الطائــرة التي في خطــر لها األفضلية على كل 
الطائرات األخرى في كافة اخلدمات.

2. أذا تقابلت طائرتان من نفس النوع فإن الطائرة التي 
على ميني الطائرة األخرى لها األفضلية.

3.وزعت األفضلية لألجســام حســب بطء حركتها 
وقسمت كالتالي:

- البالون له األفضلية علــى كل الطائرات األخرى ثم 
الطائرات التي ال حتمل محركات ثــم املناطيد وأخيرا 

الطائرة التي تسحب طائرة آخري.
4. عندمــا تلتقي طائرتان وجهــا لوجه فإن كل طائرة 

يجب أن تنحرف لليمني.
5.الطائــرة القادمة للهبوط لهــا األفضلية على كل 

الطائرات التي في اجلو أو األرض.
6.ال يســمح ألي طائرة باالقتراب مــن الطائرة األخرى 
لدرجــة خطيرة إال بعد موافقــة كال الطرفني  قائدي 

الطائرتني .
أفــضــل مــطــارات الــعــالــم 

أفصحــت شــركة ســكاي تراكــس املتخصصــة 
باستطالعات الرأي عبر اإلنترنت املتخصصة بالطيران 
عن أفضل املطارات العاملية حســب رأي املســافرين، 
باستطالع امتد على فترة عشــرة أشهراً شارك فيه 
ما يربوا على 8،2 مليون فــي 190 مطار حول العالم. 



  Tenth year No :42 Autumn 2012 ساڵى دەیەم پایزى 2012 ژمارە )42( 66

يعد االستطالع هو األشمل في تاريخ املطارات العاملية 
حيــث مت تقييم املطارات في 39 نقطة جلميع اخلدمات 
املقدمــة فيها.وفيما يلــي الترتيب العالــم لنتائج 

االستطالع وبالصور:

املشكالت البيئية للمطارات
إنَّ اختيار موقع املطار هو أمر ليس بالســهل، حيث تتدخل فيه العوامل 
االجتماعيــة واجلويــة واجلغرافية. وعــادًة يُبنى املطار فــي مناطق غير 
رة، أو يتم قطع األشــجار من املناطق اخملصصة لبناء املطارات،  مشــجَّ
ويتــم التأكد علــى نحو دوري مــن خلوها من أعشــاش الطيور، وقتل 
الطيــور املوجودة في محيط املطار، لضمان حركــة مالحة جوية آمنة. 
ر املنطقــة حوله، وفي تهديد  وميكن القول إن املطار يســهم في تصحُّ
الثروة احليوانية من الطيور. أما املشــكالت األخــرى فهي عديدة، منها 
تلوث الهواء والضجيج اجلوي، الذي يؤثر في املناطق الســكانية القريبة 
من املطارات، وعلى صحة القاطنني. وتســهم املطارات في تغيير ظروف 
الطقس في املناطق التي تُقام بها، بســبب االستعاضة عن املساحات 
املزروعة بســطوح مبلطة. كما أّنه في حــال إقامتها على أراٍض زراعية 
يتم تغيير شبكة التصريف؛ أي إنه يطرح مشكالت بيئية وأخرى تتعلق 
بالتخطيط العمراني. إنَّ اخملتصني في مجــال البيئة يعلقون كثيراً من 
اآلمال على األبحاث املستقبلية، للتقليل من التلوث الهوائي والضجيج، 
ر وتهديد ثروة الطيور، وللحــّد من التأثيرات  وملعاجلة مشــكلة التصحُّ
الســلبية للمطارات، التــي أصبحت في هذا القرن ضــرورة حياتية من 

النواحي االجتماعية واالقتصادية والتقنية. 
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هو اختبار املواد في شــروط شــتى، وتفيــد النتائج 
املســتخلصة من هــذا القيــاس في حتديــد املواد 
وصفاتها املميزة في مختلف االســتعماالت. ميكن أن 
يُجــرى االختبار على منوذج مصغــر لآللة أو املادة، وقد 

يســتعاض عن ذلك ببناء منوذج رياضي باالعتماد على 
خصائص املادة وســلوكها املعروفني مســبقاً للتنبؤ 
بقدرات النموذج. ثمة خمسة اختبارات رئيسة للمواد 
هي: االختبار امليكانيكي واختبارات اخلصائص احلرارية 
واختبــارات اخلصائــص الكهربائية واختبــارات تلف 
الصدأ واإلشــعاع والتلف البيولوجي واالختبارات غير 
اخملرِّبــة. وقد قامت هيئات وطنيــة وعاملية كاملنظمة 
 International Organization for العاملية للمعايــرة

Standardization )ISO( ومقرهــا جنيــف واجلمعية 
 American Society for األمريكيــة لالختبار واملــواد
Testing and Materials )ASTM( في فيالدلفية بوضع 

طرائق اختبار قياسية.

االختبار امليكانيكي
يتعطل معظــم اآلالت والقطــع ومكوناتها نتيجة 
تصدعها أو تشوهها الزائد. ومنعاً حلدوث هذا التعطل 
يقــوم املصمم عادة بدراســات حتليليــة على منوذج 
رياضي أو دراســات جتريبية على منوذج حقيقي ملعرفة 
مدى حتمل اآللة لإلجهادات وألوضاع العمل،كما يقوم 
باختبار املواد التي يجب تصنيع كل جزء من اآللة منها 
لضمان حسن أدائها، وفيما يلي بعض االختبارات التي 

اخـتـبـار الـمواد
Material Testing

اجلزء االول 

املهندس

حيدر ابراهيم محمد 
ماجستير في الهندسة امليكانيكية

جامعة بغداد
haidarnuceng@yahoo
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ميكن توظيفها للوصول إلى هذه الغاية.
اختبار الشــد والضغط: تســتطيل كل مــادة عند 
تعرضها للشــد strain وتنهار إذا ما اســتمرت هذه 
العملية. ويحدد اختبار بســيط للشــد الســكوني 
نقطة انهيــار املادة بعد اســتطالتها. ويتطلب هذا 
االختبار توافر عينة اختبار أسطوانية أو يكون جزؤها 
األوســط أصغر قطراً من نهايتيها، وآلة اختبار تطبق 
مختلف األحمال وتقيســها وتســجلها، ومجموعة 
مناسبة من املقابض grips لإلمساك بعينة االختبار. 
تقوم آلة االختبار بشد جزء صغير من العينة )يسمى 
عادة مقطع االختبار( شداً متسقاً ويستخدم بعدئذ 
مقياس االستطالة extensometer لقياس طول جزء 
االختبار )يســمى طول املعيار) gauge  عند مختلف 

األثقال توصالً حلساب الشد. 

   أمــا اختبــارات االنضغاط فتحدد اســتجابة املادة 
حلمل ســاحق crushing أو حلمل اســتنادي كما في 
حالة دعامات املنازل ويكون للعينات شكل أسطواني 
ويكون الطول املعياري في اختبار االنضغاط مســاوياً 
طول العينة كله. ويجــب االنتباه في هذه االختبارات 

إلى وجــوب إبقاء قطع االختبار قصيرة وغليظة منعاً 
النثنائها في أثناء االختبار. ميكن تصنيف آالت االختبار 
التقليديــة فــي ثالثة أنــواع هــي: اآلالت ذات احلمل 
الثابــت    constant load  وذات معــدل احلمل الثابت 
 rate وذات معــدل اإلزاحة الثابت rate constant load
constant displacement  ويبني )الشــكل – 1( رسماً 

تخطيطاً لهذه األنواع الثالثة.
  تســتخدم اآلالت ذات احلمل الثابــت أثقاالً لتطبيق 
احلمل وقياســه في حني تســتخدم اآلالت ذات معدل 
احلمــل الثابت وحدتــي حتميل وقيــاس منفصلتني 
ويستخدم مكبس هيدروليكي عادة لتطبيق األحمال، 
ويتم التحكــم في آالت االختبــار ذات معدل اإلزاحة 

الثابت بوساطة مسننات لولبية.
اختبارات  الســكونيني: تشــير  واللي  القص  اختبارا 
القص في مســتو إلى قيمة التشوه في املادة نتيجة 
للقوى املطبقة مماســياً، وتطبق مبدئياً على املواد ذات 
الصفائح الرقيقة ســواء كانت معدنيــة أو مركبة 
كاللدائــن املقواة بأليــاف الزجاج تتولــد في اختبار 
اللي إجهادات شــد على وجهي العنصر املعرض للي 
وتتولد إجهــادات ضغط مقابلة علــى الوجه اآلخر. 
وميكن استخدام هذا االختبار في قياس مقاومة الشد 
للمواد التي يصعب إجراء اختبار الشد عليها مباشرة 
إذ يختلف تشــوه املادة على وجهــي العنصر اخملتبر 
باختالف مقاومتيه للشــد والضغــط وبذلك ميكن 

معرفة قيمة مقاومة املادة للشد.
 ductibility اختبار قابلية السحب : قابلية السحب   
هي سمة للمادة تبني قابليتها للتشوه تشوهاً دائماً 
نتيجة لتطبيق إجهاد عليها. وتتشــوه املادة عادة في 
البداية تشــوهاً مرناً يزول بزوال اإلجهاد املوضعي ثم 
يصبح دائماً. فمثالً تأخذ أسطوانة فوالذية شكل عنق 
متطاول نتيجة شدها، وتكون املادة قابلة للسحب إذا 
كان هذا التشــوه دائماً ال تعود معه األسطوانة إلى 
شكلها السابق. وميكن التعبير عن قابلية األسطوانة 
للسحب بالشد وبتقلص املساحة في واحدة املساحة 
أو باملتانــة toughness التي هي كمية القدرة الالزمة 

إلحداث تشوه دائم في املادة.
 hardness اختبار الصالبة : يتم اختبار صالبة مادة ما 
 Brinell(بضغط كرة فوالذية مقّســاة )اختبار برينيل
أو مخــروط مــن الفوالذ أواألملــاس )اختبــار روكويل 
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)Rockwell على ســطح القطعة التي يجري عليها 
االختبار. ويجري معظم اختبارات الصالبة باستخدام 
آالت تســجل قيماً اختيارية تتناسب عكساً مع عمق 
تغلغل الكرة أو اخملروط في القطعة. ويجب االنتباه إلى 
أن اختبار صالبــة املطاط واللدائن، وفق هذه الطريقة، 
ال يعطــي نتائــج ذات معنــى ألن التشــوه، نتيجة 
تغلغــل الكرة أو اخملروط، قد يكون مؤقتاً. وينجز بعض 
االختبارات دينامياً بإســقاط ثقــل ذي قيمة معروفة 
من ارتفاع محدد ويتم ذلك عادة في االختبارات املعدة 

لقياس تأثير االحتكاك.
  اختبــار الصدم: تســتعمل أكثر اختبــارات الصدم 
شيوعاً نواســاً ثقلياً متأرجحاً يضرب قضيباً ذا أثالم 
مصنوعاً من املادة اخملتبرة. ويســتخدم ارتفاع النواس 
قبل الصدم وبعده حلســاب القــدرة الالزمة لتصدع 
القضيب وبالتالي حلســاب قوة صدمه. وتتباين بعض 
املواد في مقاومتها للصدم بتباين درجات حرارة الوسط 
احمليط إذ تصبح شــديدة القابلية للكسر في درجات 
احلرارة املنخفضة جداً. وقد أظهر بعض االختبارات أن 
تدنــي مرونة املادة ومقاومتها غالبــاً ما يكون فجائياً 
عند درجة حــرارة معينة تدعى درجة احلرارة االنتقالية 

للمادة.
  اختبــار تغير األبعاد: تغير األبعــاد creep هو التبدل 
البطيء فــي أبعاد املادة نتيجة إلجهــاد طويل األمد. 
تطبق على املادة في اختبار تغّير األبعاد أثقال أقل من 
تلك التي حتدث صدعاً آنياً، ويقاس تشــوه األبعاد عادة 
باستخدام مقياس التمدد في مدة معينة يبقى فيها 

احلمل ثابتاً.
كما يقاس في االختبار ذاته زمن االنهيار تابعاً ملستوى 
اإلجهاد في شكل منحن يسمى منحني التمزق الناجت 
من اإلجهــاد stress rupture أو التمزق الناجت من تغير 
األبعاد، ويستفاد من هذا املنحني في استقراء سلوك 
املواد والتنبؤ به مســتقبالً. وأخيراً جتدر اإلشــارة إلى 
وجود بعض املواد التي تســتعيد أبعادها األصلية بعد 
زوال اإلجهاد املؤثر فيها وتســمى املواد اللزجة - املرنة 

 . viscoelastic
الــكالل: يعرف الكالل fatigue بأنه انهيار املواد نتيجة 
تطبيق اإلجهــادات عليها تطبيقاً متكــرراً . ويقاس 
باختبــارات ميكانيكيــة تتضمن تطبيقــاً متكرراً. 
إلجهادات مختلفة تراوح بني قيمتني صغرى وعظمى 
على نحو دوري، وتستخدم معظم آالت اختبار الكالل 

ثقالً دواراً غير منتظم لتوليد هذا احلمل الدوري. ويقال 
إن املادة تعاني كالالً منخفض الــدورة إذا انهارت عند 

10000 دورة أو أقل.
تكــون اإلجهادات التــي تتعرض لها املــادة عادة ذات 
طبيعة عشوائية وليســت دورية ولهذا مت تطوير عدة 
 comulative نظريات للتلف الناجت من الكالل التراكمي
fatigue damage لتمكــن الباحثــني من اســتقراء 
سلوك املادة حتت تأثير إجهادات عشوائية اعتماداً على 
معطيات االختبار الدوري. وألن معظم هذه النظريات 
غير قابل للتطبيق على أكثر املواد فقد اســتخدمت 
في مخابر اختبار املواد تقانة جديدة نســبياً تتضمن 
تطبيقاً ميكانيكياً إلجهادات كالل عشوائية موافقة 

إحصائياً للشروط الفعلية.
يتضمــن كالل املواد عدداً من الظواهــر منها االنزالق 
الذري atomic slip وابتداء التشــقق وانتشاره. ولهذا 
فإن اختبــار الكالل قد يقيس عدد الــدورات املطلوب 
إلحداث شــق إضافة إلى عدد الــدورات الالزم النهيار 

املادة.
  اختبــار مقاومة التصدع: أدت املتطلبات املتشــددة 
املفروضة على املواد املســتخدمة في برامج الفضاء 

إلى إجراء تبدالت أساســية في فلسفة التصميم، إذ 
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طلب املصممون من اخملتصني في هندسة املواد تطوير 
اختبارات كمية قادرة على قياس نزوع مادة إلى التشقق 
crack واستبقيت الطرائق التقليدية لتحليل اإلجهاد 
واختبارات خصائص املــواد، ولكن تغّير تعليل النتائج 
فأصبح معيار االنهيار failure هو النزوع املفاجئ إلى 
التشقق وليس إلى التكسر fracture )انظر الشكل 2(.

لقد أظهرت االختبارات أن الشــقوق حتدد باالنفالق، إذ 
تنفصل قطعتان من املادة، تقعان في مستٍو شاقولي 
واحــد، فتتجــه إحداهما إلــى األعلــى واألخرى إلى 
األســفل، وبانزالق احلواف، إذ تنشطر املادة في مستٍو 
أفقــي تتجه قطعة منها نحو اليســار واألخرى نحو 
اليمني، وبالتمزق، إذ تنشــطر املــادة فتتحرك قطعة 
قطرياً إلى األعلى نحو اليسار وتتحرك األخرى قطرياً 

إلى األسفل نحو اليمني.
اختبار اخلصائص احلرارية

ويتناول الناقليــة احلرارية واحلــرارة النوعية والتمدد 
احلراري. 

•الناقلية احلرارية: إن احلرارة التي تسري في جسم صلب 
بانتقال اإللكترونات احلرة انتقــاالً فيزيائياً وباهتزازات 
الذرات واجلزيئات تتوقف عن الســريان عندما تتساوى 
درجات احلرارة في جميع نقاط اجلسم الصلب وتتساوى 
كذلك مع درجة حرارة الوسط احمليط. ويحدث سريان 
إجمالي للحرارة في اجلســم )عند الوصول إلى حالة 
التوازن احلراري( يعتمد في قيمته على التباين احلراري 
بــني مختلف نقاط الناقلية احلراريــة جتريبياً بتحديد 
درجة احلرارة تابعاً للزمن على امتداد طول القضيب أو 
على سطح صفائح مسطحة، في حني يتم التحكم 
آنيــاً في الدخل اخلارجي واخلرج احلراريني من ســطوح 

القضيب أو من حواف الصفيحة.
• احلــرارة النوعيــة: تعرف بأنها احلــرارة املمتصة في 
واحــدة الكتلة إلحــداث تغير بقيمة درجــة واحدة 
للحرارة. وتقاس احلرارة النوعية للمواد الصلبة عموماً 
بطريقــة الغمر drop method التــي تتم بغمر كتلة 
معروفة من املــادة ذات درجة حرارة معلومة في كتلة 
من املاء لهــا درجة حرارة معروفــة القيمة ثم قياس 
درجــة حرارة توازن املزيج الناجت. حتســب عندئِذٍِ احلرارة 
النوعية بقياس احلــرارة التي امتصها املــاء والوعاء 
وتكون مساوية للحرارة التي أطلقتها املادة الساخنة.

• التمدد احلراري: يقاس التمدد احلراري بطريقة خطية 
ويعرف بأنه التغير في واحدة طول املادة الذي يســببه 

تغير درجــة احلرارة بقيمــة درجة واحــدة. تتم هذه 
القياســات بوســاطة اجملاهر ألن مواد كثيــرة ال يزيد 

متددها على أجزاء من املكرومتر.
اختبار اخلصائص الكهربائية

يتطلب فهــم اخلصائص الكهربائية شــرحاً موجزاً 
لنظرية سحابة اإللكترونات احلرة للناقلية الكهربائية 
ألن الناقلية الكهربائية هي سريان تيار من اإللكترونات 
في جســم صلب. وبعض املواد كاملعادن نواقل جيدة 
للكهرباء المتالكها إلكترونات حرة ليســت مرتبطة 
ارتباطاً دائماً بالذرات بل تؤلف سحابة إلكترونية حول 
الذرات وتكون حرة احلركة داخل اجلســم الصلب في 
حــني تكون هذه اإللكترونات مقّيــدًة، إلى حد ما، في 
مواد أخرى كاللدائن وال تؤلف سحابة إلكترونية حرة 
لذلك فهي تقاوم مرور التيار.  تؤثر احلرارة في الناقلية 
الكهربائية للمواد الناقلة والعازلة. وفي حني تنخفض 
ناقليــة املواد الناقلة مــع زيادة احلرارة فــإن الناقلية 
الكهربائية للمواد العازلة تزداد مع هذه الزيادة. وتؤدي 
زيادة درجة احلرارة إلى زيادة كبيرة في عدد اإللكترونات 
احلرة في مواد محددة مثل الســيليكون واجلرمانيوم 
والكربون التي تســمى أنصــاف النواقل، فهي تعمل 
عوازل في درجة الصفر املطلــق وتصبح ناقلة جيدة 
عند درجة حرارة الغرفة. وتغير األشــابة ناقلية املواد 
نصف الناقلة بتوفيرها عدداً مــن اإللكترونات احلرة. 
تقاس ناقلية مادة ما عادة بتمرير تيار معروف الشــدة 
عنــد جهد ثابت فــي حجم محدد من املــادة وحتديد 
املقاومة بــاألوم فتكــون الناقلية الكلية مســاويًة 

مقلوب املقاومة الكلية.
اختبار تلف الصدأ واإلشعاع والتلف البيولوجي

ازدادت في األعوام األخيرة اختبارات انهيار املواد وتلفها 
عند تعرضها ألحــــــــوال بيئية محددة. وغالباً ما 
تدرس اخلواص امليكانيكيــة والكهربائية ملادة ما قبل 
تعريضها لهذه األحوال وفــي أثنائها وبعدها ملعرفة 
تغير هذه اخلــواص مع تبدل األحوال البيئية من حرارة 

ورطوبة وضغط أو كلها معاً.
التآكل: هو عملية كيمياوية يتم فيها نزع اإللكترونات 
من املادة وتكوين مركبات أكثر استقراراً مثل أكسيد 
احلديد الــذي تكون فيه اإللكترونات احلــرة أقل عدداً. 
تتكون مركبات التآكل عادة فوق ســطح املعدن، فإذا 
كانت هذه املركبات قاســية وصماء وملتصقة جيداً 
باملعــدن يتوقف تطور التآكل، أما إذا كان املركب رخواً 
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ونفوذاً فإن التآكل يتوالى بســرعة وباستمرار. يجري 
اختبــار التآكل للتحقق من عمــل املعادن وغيرها من 
املواد بوجود محاليل كهربائية electrolytes مختلفة 
وذلك لتشابه عمليتي التآكل وحتليل املعادن كهربائياً.

وقد يتضمــن االختبار غمراً كامــالً للمعدن كما في 
حالة ميــاه البحر أو تعريض املعدن لضباب مالح كما 
فــي عمليات املعاجلة الكيمياويــة الصناعية، أو قرب 
احمليطات حيث يختلط املــاء املالح بالضباب. وتغمس 
املــواد عموماً في محلــول كلور الصوديــوم أو كلور 
الكلســيوم املمددين باملاء ويكون تركيــز هذا احمللول 
خمسة باملئة أو عشــرين باملئة أو قد يرش احمللول في 

حجرة تكون العينات فيها مدالة حرة.
ويراعــى في اختبــار التدلي منع نــاجت التكثف من أن 
يتقطر من عينــة إلى أخرى، وتعــّرض العينات لهذه 
البيئة بعــض الوقت ثم ترفع وتفحص على أســاس 
املظاهــر املرئية للتــآكل. وكثيراً ما جتــرى اختبارات 
ميكانيكية - كمّية بعد تعريض املادة للتآكل للتحقق 
من تراجع املواصفــات امليكانيكية للمادة. كما طورت 
أســاليب اختبار أخرى لقياس تآكل املعادن عن طريق 

دراسة الغازات اخلارجة من مسارب اللهب أو املداخن.
اإلشــعاع: ميكن اختبــار املواد ملعرفــة رد فعلها على 
أشــعة إكس X الكهرمغنطيســية وأشــعة غاما 
واملوجــات الراديويــة واإلشــعاعات الذريــة التي قد 
حتتــوي على نترونــات أطلقها اليورانيــوم أو أي مادة 
أخرى مشــعة. واملواد األكثر تأثراً بهذه اإلشــعاعات 
هي البوليميرات polymers مثــل املركبات العضوية 
كاللدائن واملطاط التركيبي التي لها سالسل طويلة 
مؤلفة من تكرار وحدة كيماوية واحدة. جتري اختبارات 
اإلشــعاع بتعريض املواد ملنبع مشــع معــروف مدة 
زمنية محددة وميكن استخدام الروبوت لتعريض مواد 
االختبار للوقود النــووي في حجرة بعيدة ثم اختبارها 
بالطرائــق التقليدية للتحقق مــن تغير خصائصها 
وفقاً لطول زمن تعرضها لإلشــعاع. وميكن أن تعّرض 
عينات من الطالء إلشــعاع كهرمغنطيسي كأشعة 
الشــمس ملدد طويلة ثم تفحص ملعرفــة مدى تغير 

لونها أو تشققها.
التلف البيولوجي: هناك اختبارات للتحقق من مقاومة 
والطحالب  واجلراثيــم  للفطريــات  العضوية  املــواد 
ِّف ات ومــواد طلي خطوط األنابيب  والطالءات واملغل 
وهياكل األبنية، وكلها مواد معرضة للتلف البيولوجي. 

عندما يكــون التركيب البيولوجي للتربة في منطقة 
ما مجهوالً تعزل مستعمرات لفطورها أو جراثيمها أو 
طحالبها اخملتلفة وحتضن باستخدام تقانات مخبرية 
معيارية. ثم تســتخدم في اختبار املواد ملعرفة التلف 
البيولوجــي الناجت منها أو الختبار فعالية مبيد فطري 
أو جرثومي. فعنــد اختبار مقاومــة الطحالب، على 
ســبيل املثال، تؤخذ شــرائح من املادة املراد اختبارها 
 vinyle ويطلــى بعضها بطبقة رقيقة مــن الفينيل
ويترك بعضها اآلخر من دون طالء ثم تغمر في أحواض 
إنبات إلى جانب مستنبتات بذور الطحالب فيظهر في 
غضون أيام ثالثة منو طحلبي خصب على النماذج غير 

املطلية بالفينيل.
االختبارات غير اخملّربة:

جميــع االختبارات الســابقة هي اختبــارات مخربِّة 
destructive إذ تتلــف العينة فــي أثناء عملية جمع 
املعلومات االختبارية، ولهذا تكون مثل هذه االختبارات 
مقبولــة فقط في حــاالت وجود مصــدرٍ لكثير من 
العينات، وتفضل االختبــارات غير اخملّربة عندما تكون 
العينة مرتتفعــة النفقة اقتصاديــاً أو عندما يكون 
تصنيعهــا مرتفع النفقــة ومجهداً،ويذكر فيما يلي 

بعض االختبارات غير اخملربة:
االختبارات بالترددات فوق الصوتية:

اســتخدمت الترددات فوق الصوتية لكشــف عيوب 
املعادن الداخلية منذ عام 1928، وميتاز أسلوب الكشف 
بهذه الطريقــة بخصائص كثيرة منها احلساســية 
العالية للموجات فوق الصوتية التي متّكن من كشف 
العيوب كشفاً سريعاً وحتديد أبعادها ومكان وجودها 
في املعدن وفــي الوصالت ومنها قــدرة هذه املوجات 
الكبيرة على النفاذ في املعــدن إضافة إلى انخفاض 

نفقة الرقابة في هذا االختبار.
خواص الفحص بالترددات فوق الصوتية:

يتجاوز تردد املوجــات فوق الصوتيــة 20000 هرتز وال 
تســتطيع أذن اإلنسان اإلحســاس بها، وهي تنتشر 
في املواد املتجانســة في خطوط مستقيمة نسبياً، 
وتنعكــس عند حدود الفصل بــني مادتني مختلفتني 
أو عند مصادفة بنيات غير متجانســة في املادة. ويتم 
بث املوجات فوق الصوتية، وتســجيلها بأجهزة حتويل 
كهربائية صوتية. وأســاس هذه األجهزة مادة خزفية 
ذات مواصفات خاصة تتمتع بظاهرة الضغط اإلجهادي 
التي تتلخص في أن الصفيحة املصنوعة من تيتانات 
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الباريــوم أو زركونات وتيتانات الرصــاص تبدأ باالهتزاز 
امليكانيكي حتــت تأثير اجلهــد الكهربائــي املتناوب 
املوصول بها، وتبــث حزمة من الذبذبــات بثاً عمودياً 
على ســطح الصفيحة. ومن جهة أخرى تنشأ على 
الســطوح املتقابلة للصفيحة الكهربائية،حتت تأثير 
التشوه امليكانيكي، شــحنات كهربائية على شكل 
تيار كهربائي متناوب، ينتقل إلى أجهزة التســجيل، 
وعلى هذا املنــوال فإن الصفيحــة الكهربائية حتول 
الطاقــة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية )بشــكل 
ترددات فوق صوتيــة( وبالعكس، وتتوغل هذه الترددات 
في داخل املعدن املراد فحصه شــريطة أن يزال الهواء 
بني سطحي متاس جهاز البث والقطعة اخملتبرة،ويوفر 
التمــاس الصوتي بينهما بتغطية ســطح القطعة 

بطبقة من الزيت املعدني أو الغليسرين الصناعي.
اختبار املواد بالصدى النبضي وبطريقة الظل:

يتم فحص املواد بالترددات فوق الصوتية غالباً بطريقة 
الصــدى النبضي، ونادراً ما تســتخدم طريقة الظل. 
ففــي الطريقة األولــى يتحدد العيب فــي القطعة 
املعدنية اخلاضعة للفحص، بالشــعاع املنعكس عن 
ذلك العيب ويتم تبّينه على شاشــة اجلهاز الكاشف.

أما في الطريقة الثانية،فيدل نقصان ســعة اإلشارة 
فوق الصوتية على العيــب ومكانه. وتنحصر طريقة 
االختبار بالصــدى النبضي )الشــكل 3( في تعريض 
القطعــة اخملتبــرة لنبضات فوق صوتيــة قصيرة )1( 
من جهاز البث ) T ( ثم تســجيل إشــارات الصدى )2( 
املنعكســة عن العيب عند املستقبل ) R (، ويدل على 
وجود العيب ظهور النبضة )3( على شاشة الكاشف.

وعند تبني طريقــة الظل يكون دليل وجود العيب هو 
نقصان ســعة اإلشــارة )4( املارة من جهاز البث إلى 

ن هذه الطريقة من استخدام البث  املســتقبل، ومتكِّ
املتواصل ال البث النبضي، ويبني الشكل 4 مخططات 
النبضات على األنبوب املهبطي، وتبدو على شاشــة 
اجلهاز من يســار الشكل إشارة السبر أو النبضة عند 
مخرج جهاز البث، ومن ميني الشــكل وإلى طرف خط 
املسح النبضة املنعكسة عن اجلدار املقابل للقطعة.

وفي حال وجود عيب في القطعة فإن إشــارة الصدى 
املنعكســة عنه تقع فــي اجملال الكائن بني اإلشــارة 
السابرة واإلشارة املنعكسة، وعندئذ يكون وضع إشارة 
الصدى على الشاشة موافقاً لعمق موقع العيب في 

املعدن وذلك وفق النسبة التالية: 
 1 t = 1 Z
 2 t = 2 Z

على أساس 
t1 -  الزمن الالزم بني اإلشــارة السابرة واملنعكسة عن 

العيب. 
 t2 - الزمن الالزم بني اإلشارة السابرة واملنعكسة.

z1 -  مسافة العيب عن سطح املعدن.
 z2 - سماكة املعدن من السطح إلى القعر.

ومع ازدياد أبعاد العيب تزداد إشارة الصدى املنعكسة 
عنه، وتتناقص ســعة اإلشــارة املنعكسة عن اجلدار 
املقابل،وميكن أن تختفي متاماً إذا كان للعيب مســافة 
عاكســة كبيرة. وإضافة إلى األنبــوب املهبطي، فإن 
أجهزة الكشــف احلديثة تزود بتقنيات تنبيه آلي ذات 
مؤشــر ضوئي أو صوتي تنبه إلى العيب، كما ظهرت 
أجهزة كاشــفة مجهزة بحواســيب رقمية.  مؤخراً 

أجهزة االختبار بالترددات فوق الصوتية:
تستخدم في اختبار املواد أجهزة نبضية لكشف عيوب 
املعادن تتألف من مناذج معيارية وجتهيزات مســاعدة. 
ويزود جهاز االختبار بالتــرددات فوق الصوتية بطائفة 
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اسات sensors املائلة تكون فيها الصفيحة  من احلسَّ
الكهربائية مائلة عن مستوى القطعة املراد فحصها 
)الشــكل 5 )وإضافة إلــى احلساســات املائلة توجد 
حساسات مســتقيمة وحساسات منفصلة، وتعمل 

احلساسات املستقيمة واملائلة على النحو اآلتي:
توصل الصفيحة الكهربائية مبولد الترددات الكهربائية 
وتوصــل الصفيحة األخرى باملســتقبل، ويتم حتريك 
احلساس، مهما كان تصميمه،مبحاذاة سطح القطعة 
على طبقة من ســائل التماس، وقــد يكون التماس 
مباشــراً عندما تكون سماكة طبقة التماس أقل من 
طول املوجة، أو من بعد عندما تكون ســماكة طبقة 
التماس 1 - 3 مم، أو بالغمر عندما تكون طبقة التماس 

كبيرة )االختبار في املاء(.
ويتعلق اختيار طبقة سائل التماس بخشونة سطح 

التماس للقطعة املراد فحصها، وبلدونة مادة الوقاية.
وتعد قيمة تردد الذبذبات فوق الصوتية، وكذلك زاوية 
ميل احملور البصري، وزاوية املوشور، وغيرها من محددات 
)بارامترات( احلســاس. وكذلــك تتعلق نتائج الفحص 
بقدرة الكاشف على حتليل مكان توضع العيب إذ كلما 
كانت أبعاد العيب )فجوة، أو تشقق( قليلة كانت قدرة 
التحليل لدى الكاشف أعلى وبالعكس. وحتدد سماكُة 
الطبقة الســطحية للقطعة املنطقة امليتة التي ال 
يكتشــف العيب فيها، وتوجــد املنطقة امليتة فقط 
عند الفحص بالصدى النبضــي، وهذه إحدى نقائص 
هذه الطريقة، وتتحدد قدرة التحليل بأقل مسافة بني 
عيبني متجاورين يظهران منفصلني، وميكن بوســاطة 
الفحص بالصدى قياس املسافة التي يبعدها العيب 
عن الســطح وكذلك ارتفاعه، وميكن الكشــف عن 
عيبني متراكبني جزئياً. وباســتخدام كاشف ال يتجاوز 

وزنه 3كغ فحص ألواح من الفوالذ واألملنيوم والتيتانيوم 
وغيرها تراوح سماكتها بني 6 و 50مم.

األســس التقنية للفحص بالصــدى النبضي: حتضر 
القطع للفحص على نحو يكون معه الســطح الذي 
ســيتحرك عليه احلســاس خالياً من احلفر والتعاريج 
كما يجب أن ينظف الســطح من آثار شظايا املعدن 
والصدأ وتفــرغ اخلزانات واألنابيب من الســوائل قبل 
فحصها، ويتم اختيــار زاوية إدخال الشــعاع وحدود 
حركة احلساس، لكي ميكن تعريض مساحة القطعة 
كلها لألشعة املباشرة واملنعكسة، وحتدد مدة املسح 
لدى اجلهاز الكاشــف، لكي يطابق القسم األكبر من 
املسح مســار النبضة فوق الصوتية في املعدن املراد 

فحصه.
قبل الشــروع في اختبار القطعــة بالصدى النبضي، 
يجب التحقق، مبوجب النماذج القياسية، من احملددات 

)البارامترات( اآلتية: 
    تــردد الذبذبات فوق الصوتية واحلساســية احلدية 
وزاوية إدخال الشــعاع فوق الصوتي في املعدن وخطأ 
قيــاس العمق واملنطقة امليتة وقــدرة التحليل باجتاه 
التعرض لألشعة ومدة النبضة السابرة والبعد األدنى 
للعيب الذي يجري إظهاره بسرعة الفحص املعتمدة. 
وأهم نتائج البحوث فــي مجال االختبارات غير اخملربة 
)1995 - 1996( تطويــر اجملهــر الصوتــي القادر على 
اختبار األجزاء املعدنية املعرضة لإلشعاع في احملطات 
النووية سواء في تقدير أمان التجهيزات أو مدة العمل 
املتبقية لهذه العناصر تقديراً عالي الدقة، ويشــمل 
ذلك مراقبة جتاويف التقلصــات والتحري عن العيوب 
احلجميــة املوجودة على أعماق قليلة من الســطوح 
الداخلية، وكذلك التشققات اجملهرية التي ال تزيد على 

املكرومتر وحتليل اإلشارات الصادرة.
ويتألف اجملهر الصوتي من جزءين رئيسني:

   جزء فاحص يعمل في املناطق احلساسة التي تكون 
معرضة لإلشعاع في احملطات النووية، وجزء يكون في 
غرفة املراقبة ويســتقبل اإلشــارات الصادرة عن اجلزء 
الفاحص. ويعمل اجملهر الصوتي بتردد يراوح بني 15 و 20 
غيغاهرتز. وسيعمل التصميم النهائي له بتردد يراوح 
بــني 0.5 و 1 غيغاهرتز وهذا يعّبر عن دقة عظيمة في 

القياس لكشف أي تشققات ال تزيد على املكرومتر.
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ـ املقدمة ـ
إن البيتون هو العنصر األساسي في عملية البناء ، و 
نتيجة لتزايد املتطلبات التكنولوجية و املعمارية فقد 
أوجــدت أنواع جديدة من البيتون مــن أهمها البيتون 

عالي املقاومة .
وكان البيتون عالي املقاومة قد صمم أساسا ً من أجل 
تطبيقات خاصة ، و ميكن أن نحصل عليه باستخدام 
نفس املــواد الداخلة في تركيب البيتــون العادي مع 
استعمال التقنيات احلديثة بهدف احلصول على مادة 

ذات عمر أطول و مقاومة أعلى .
و ميكن القول أن البيتون عالي املقاومة يســتخدم في 
جميع أنواع املنشــآت كاجلســور و الطرق و األبنية و 

األحواض و غيرها ...
هدف البحث :

يعتبر البيتــون عالي املقاومة مادة جديدة في صناعة 
البيتون تطورت بشــكل تدريجي لعدة سنوات . و مع 
التطور احلاصل مبرور الزمن ، فقد تغيرت كذلك املفاهيم 
املتعلقة به . ففي اخلمسينات كان البيتون ذو املقاومة 
34Mpa يعتبر عالي املقاومة ، و في الستينات استخدم 
البيتون ذو املقاومة Mpa 52 - 41 بشــكل جتاري و في 
السبعينات أنتج البيتون ذو املقاومة 62Mpa . و حديثا 

ً مت الوصول إلى مقاومات بحدود 140Mpa و اســتخدم 
هذا البيتون في بعض األبنية العالية .

و نظــرا ً لتزايد أهميــة البيتون عالــي املقاومة في 
السنوات املاضية ، و اتساع سوق انتاجه و استعماله 
في شــتى أنواع التطبيقات الهندسية و املنشآت من 

أبراج عالية
 ) ناطحات الســحاب ( و جســور و قواعد بترولية ، و 
في جميع أنحاء العالم و الناجت عن التطور الكبير في 
تكنولوجيــا صناعة و معاجلة املــواد و عن التزايد في 
طلب مقاومات أعلى فقد هدفنا من خالل هذا البحث 
إلى توضيح إمكانيــة صنع البيتــون عالي املقاومة 
باســتعمال املواد احمللية من اســمنت و حصويات ، و 
إمكانية احلصول على مقاومات على الضغط مرتفعة 

نسبيا ً .
و بالرغــم من وجود عوائق عديدة عند صنع العينات و 
إجراء التجارب بسبب غالء مواد اإلضافات االسمنتية 
) غبار الســيليس ( و امللدن و عــدم توفرها محليا ً . و 
اضطرارنا إلى اســتعمال هذه املواد مــن مصادر غير 
موثوقــة ، و عدم قدرتنــا على إجراء جتــارب القبول ) 
النعومة و اجلودة ( على هذه املواد للتأكد من فعاليتها 
نظــرا ً لعدم توفــر التجهيزات الالزمــة ، كما أن املاء 

الكونكريت العالي املقاومة
High Strength Concrete

اجلزء االول 

املهندس

حيان ياسين حمادي
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الذي وضعت فيــه العينات البيتونية اخملتبرة كان باردا 
ً ، مما يؤثر بشــكل ســلبي على مقاومة العينات على 
الضغــط ، إال أننا فضلنا إجــراء التجارب على عينات 
مركبة باســتعمال ما توفر لدينا من مواد دون اللجوء 
إلى استخدام حصويات ذات مقاومة خاصة أو اسمنت 
خاص بل إلى ما توفره األســواق احمللية من مواد أولية 
كما لم نســتعمل اإلضافات االسمنتية و امللدن ذات 
املواصفات اخلاصة و اخلاضعة ملعايير اجلودة و لم توضع 
العينات في ماء مســخن و لو قليال ً ، كل ذلك لنثبت 
أنه ميكن صنــع البيتون عالي املقاومــة ذو مقاومات 
جيدة باستخدام مواد محلية عادية ال حتمل مواصفات 
خاصة و دون توفير شروط مثالية ، لنصل بنتائجنا إلى 
ما ميكن احلصــول عليه في الظروف العادية في احلياة 

العملية في بلدنا .
طبعا ً ال ننســى أنه بتحســني الظروف و باستعمال 
مواد ذات وثوقية أعلى ميكننا احلصول على مواصفات 

أفضل و مقاومات أعلى مما حصلنا عليه في جتاربنا .

حملة تاريخية 
بدأ تطور البيتون عالي املقاومة منذ بداية الســتينات 
حيث كانت مقاومة البيتون من 20Mpa-15 و كان من 
املستبعد وقتئذ أن يحل البيتون محل الفوالذ في بناء 

ناطحات السحاب .
و قد كانت البداية في شــيكاغو عــام 1960 ، حيث 
كانت تضاف كميات كبيرة من االســمنت للحصول 
على مقاومة أعلى ، و ذلك ألن االسمنت لم يكن غالي 
الثمن ، و برفــع املقاومة اســتطاع املهندس تصغير 

مقطع األعمدة و زيادة ارتفاعها .
1 ـ 1 من مخفضات املاء إلى امللدنات :

و في عام 1970 كان من املستحيل صنع البيتون الذي 
تزيــد مقاومته عــن 60Mpa ، ألن اخملفضات املائية لم 
تكن قوية مبا يكفي لتخفيض نســبة املاء لالسمنت 
 Super plastifiants و عندما بدء باستعمال امللدنات .
كان الهدف منها زيادة سيولة البيتون بدون تخفيض 
نســبة املاء لالســمنت ، و دون أن يؤدي اســتعمالها 

النفصال مكونات البيتون أو فقدان املقاومة .
و فــي الثمانينات اســتعملت امللدنات  فــي البيتون 
بكميات جيــدة دون أن تؤدي إلى تأخيــر في التصلب 
.حيــث كان من املعتقد حينها أن النســبة 0.30 هي 

أدنى نسبة

 للماء / اســمنت تسمح لالســمنت البورتالندي بأن 
يتميه بشكل جيد ، إلى أن قام Bâche بتخفيض هذه 
النســبة إلى 0.16 و ذلك باستعمال كميات زائدة من 
امللــدن Super plastifiant و بإضافة غبار الســيليس 
Fumée de silice ، و اســتطاع بذلــك احلصول على 
بيتون مبقاومة على الضغــط مقدارها Mpa 280 في 
مخابــر خاصة . طبعا ً ليس لهــذه التجربة أي فائدة 
عملية فــي مجال البنــاء ألنها تتطلب اســنعمال 
البوكسيت املتكلس Bauxite Calciné  *  كحصويات 

و هو مكلف جدا ً.
1 ـ 2 استخدام غبار السيليس :

في أواخر الســبعينات ، اســتخدم غبار الســيليس 
كإضافات اسمنتية في البلدان االسكندنافية ، و في 
بداية الثمانينات مت استعماله في باقي أنحاء العالم .

و في احلقيقة يعتبر غبار الســيليس مادة ذات ميزات 
كبيرة ألنها تؤثر بشــكل فعال فــي مختلف مراحل 
حياة البيتون عالي املقاومة و لكنه ال يعتبر أساســيا ً 

. 100Mpa إذا أردنا صنع بيتون مبقاومة ال تزيد عن
1 ـ 3 ـ في الوقت احلالي : 

ال يشغل البيتون عالي املقاومة حاليا ً إال حيزا ً صغيرا 
ً من سوق البيتون ، و لم يعد 

صنعه اليوم حتديا ً ، و لكن تكمن الصعوبة في تغيير 
عادات البناء لدى املهندســني و املتعهدين و اقناعهم 

باستعمال هذا النوع من البيتون .
* البوكسيت : صخر يستخرج منه األملنيوم .  

استعمال البيتون عالي املقاومة
إن البيتون عالي املقاومة يســمح للمصمم بإنشــاء 
أبنية أكثــر ارتفاعا ً ، و للمعمــاري بتصميم بالطات 
أقل ســماكة و أعمدة أصغر مقطعا ً و أطول ارتفاعا 
ً في ناطحات الســحاب مما يعطي جمالية أكثر لهذه 

التصاميم .
و بايتعمال البيتون عالي املقاومة ميكن فك الكوفراج 
بشــكل أســرع ، و تقليل كمية فوالذ التسليح في 

األبنية العالية مما يخفض من احلمولة امليتة فيها .
و يعتمد اخليار النهائي في استعمال مادة معينة في 
البناء بشــكل أساسي على العامل االقتصادي . و مع 
أن امليزات اخملتلفة للبيتون عالــي املقاومة توفر فوائد 
أكثر ممــا في البيتون العادي ، إال أنه توجد و ســتوجد 
دوما ً حاالت يكون فيها استعمال البيتون مبقاومة 20 
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- Mpa 30 هو احلل األمثل للعديد من املتطلبات . و لن 
يلغي تطور البيتون عالي  املقاومة اســتعمال البيتون 

العادي .
2 ـ 1 ـ فوائد استعمال البيتون عالي املقاومة :

2 ـ 1 ـ 1 ـ بالنسبة لصاحب البناء :
إن الهدف األساســي للمالك هــو احلصول على أكبر 
عائدات ممكنة طــوال فترة حياة املشــروع ، و بالتالي 
فإن طبيعة املادة املستخدمة في البناء قليال ً ما تنال 

اهتمام املالك .
ففــي القواعد البتروليــة Troll مثال ً ، مت اســتخدام 
 m 300 على عمق يقارب Mpa 75 - 60 بيتــون مبقاومة
، ممــا خفض ton 50000 تقريبا ً من وزن هذه القواعد و 

بالتالي وفر أكثر من 70 مليون دوالر .
و في برج Two Union Square في سياتل ، كان يجب 
أن يتمتع ســكان الطوابق األخيرة بنفس راحة سكان 
الطوابق السفلى مهما كانت سرعة الرياح ، مما جعل 
املالك مييل إلى اســتعمال البيتون عالي املقاومة بدال 
ً من الفوالذ بشــكل غير مباشــر . حيث أن ناطحات 
الســحاب ذات البنية املعدنية تهتز بشكل كبير عند 

هبوب الرياح ، و احلل مكلف جدا ً .
2 ـ 1 ـ 2 ـ بالنسبة للمصمم :

يجب على املصمم تلبية املتطلبات الوظيفية للمالك 
و املتطلبــات اجلماليــة للمعماري ، مــع األخذ بعني 
االعتبار أن قراره النهائي يعتمد بشكل أساسي على 
الفهم التقني و االقتصادي لســوق اإلنشاء في املكان 

الذي تقام فيه املنشأة .
لم يختر البيتون عالي املقاومة دوما ً بسبب مقاومته 
العالية على الضغط بل بسبب معامل مرونته العالي 

أحيانا ً أو استمراريته أو كتامته أحيانا ً أخرى .
ففي النرويج اختير ملقاومته العالية للتآكل و التكسر 
في الطرق التي تســير عليها الســيارات مجنزرة في 

الشتاء .
  Water Tower Place و في شيكاغو استطاع مصمم
املوضح في الشكل رقم    ) 2ـ  1( باستخدامه للبيتون 
عالــي املقاومة تصغير مقطــع األعمدة في الطوابق 
الســفلى و بالتالــي تقليل احلمل امليــت للبرج على 

األساسات و كذلك زيادة مساحة السكن .
 Two Union و اختير البيتــون عالي املقاومة لبناء برج
Square فــي ســياتل بالواليات املتحــدة األمريكية 
اعتمــادأ على قيمة معامل مرونتــه ال على مقاومته 

الكبيــرة بالرغم مــن أن هاتني اخلاصتــني مرتبطتان 
ببعضهما نوعا ً ما .

إن اســتعمال البيتون عالي املقاومة ال يقلل فقط من 
وزن القواعد البترولية بل يحسن استمراريتها خاصة 
في املناطق التي تتأثر مبد البحر مما يعرض هذه القواعد 
 Hibernia لظروف قاسية جدا ً كما هو احلال في قواعد

في كندا .
2 ـ 1 ـ 3 ـ بالنسبة للمنتج :

توصل بعض منتجي البيتون إلى أن إنتاج البيتون عالي 
املقاومــة و نقله و تهيئته لالســتعمال ليس مبتناول 
اجلميع . فإنتاجه يتطلب دراسة وافية ، و بحثا ً دقيقا ً 
فيما يتعلق باملواد املستعملة و املوجودة في األسواق ، 
و يعتبر عنصر مراقبة اجلودة للمنتج مسألة جوهرية .

و قد اســتطاع بعض املنتجني الذيــن أنتجوا البيتون 
عالي املقاومة أن يستفيدوا من تطويره و مراقبته من 

ناحية اإلنتاجية و املردودية االقتصادية .
و مــن املفيد أن نعلم أن زيــادة املقاومة على الضغط 
مبقدار 4 أضعاف أدى خالل بضع سنوات إلى االستغناء 
عن الفوالذ في صناعة ناطحات السحاب ، األمر الذي 

كان مستحيال ً قبل ذاك .
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2 ـ 1 ـ 4 ـ بالنسبة للبيئة :
إن االسمنت البورتالندي يستهلك الكثير من الطاقة 
و يطلق الكثير من Co2 و بالتالي فإن استعمال بيتون 
ذو نسبة ماء / اسمنت عالية في منشأ ما يعتبر هدرا 
ً للمــواد األولية و الطاقة و باســتعمال البيتون عالي 
املقاومة في نفس املنشأ فإننا نقلل كمية االسمنت و 

احلصويات و بذلك نقلل من الهدر .
2 ـ 2 ـ دراسة عملية حلالتني استخدم فيهما البيتون 

عالي املقاومة :
: Two Union Square 2 ـ 2ـ 1 ـ برج

مت بناء بــرج Two Union Square ذو الـ 58 طابقا ً عام 
1988 في سياتل و قد 

تطلب بناؤه و هيكلتــه تقنيات جديدة . فقد وضعت 
في الوســط 4 أنابيب من الفوالذ بقطر 3m و سماكة 
600mm و عبئت ببيتــون ذو مقاومة 130Mpa ملقاومة 

القــوى اجلانبية ، كمــا تطلب أعمــدة مركبة على 
احمليط و ربطت األعمدة املركزية مع األعمدة احمليطية 
بشدادات معدنية في الطوابق العليا كما هو موضح 

في الشكل رقم
. ) 2 – 2 (

* قد تؤدي الريح القوية إلى اهتزازات شديدة فبحسب 
 Empire State Building هزت الرياح قمة برج Gordon

600mm مبقدار
و لرفــع صالبة هــذا البرج ذو االرتفــاع 216m و تقليل 
االهتزازات الناجمة عن الريــاح أو عن الهزات األرضية 
، ملئــت األنابيب الفوالذية ببيتــون عالي املقاومة ذو 
معامل مرونة 50GPA أي ضعفي معامل مرونة البيتون 
العادي ، و قد تطلب ذلك استعمال بيتون مبقاومة على 
الضغط مقدارها 130MPA مع أن املقاومة MPA 90 كانت 
كافية من وجهة النظر اإلنشــائية . و قد حصل على 

هذه املقاومة العالية باســتعمال اسمنت بورتالندي 
نوع I / II منخفض القلوية ، و نســبة ماء / اســمنت 
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مقدارها 0.22 و حصويات زلطية عالية املقاومة بقطر 
أعظمي 10mm و رمل من نفس مصدر احلصويات .

: Normandie 2 ـ 2ـ 2ـ جسر
بني هذا اجلســر عام 1993 في فرنســا ، و يبلغ طوله 

الكلي 2141m و عرضه 21m و هو يحوي أربع مســارات 
للسيارات و اثنني للمشاة و الدراجات .

تتألف الفتحة الوســطى للجســر من ثالثة أقسام : 
 116m قســمني من البيتون املصبوب في املكان بطول
مســتندة على ركائز مســتندة بدورهــا على أعمدة 
فرعونية بشــكل حرف y مقلوبة و بارتفاع 214m كما 
هــو موضح في األشــكال رقــم ) 2ـ  3 ( و ) 2ـ  4 (   و 
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قسم ثالث مركزي بطول 624m بني ببالطات مسبقة 
الصنع .

و قد تطلــب بناء اجلســرحوالي 70000m3 من البيتون 
. 80Mpa مبقاومة وسطية

 و اســتخدم في صنع البيتون رمل طبيعي بقطر 0 - 4 
mm و حصويات زلطية مطحونــة بقطر ال يتجاوز 20 

mm و ملدن ميالميني محسن و نسبة غبار السيليس 

إلى االسمنت مقدارها %8 .
و قد اســتخدم ضخ البيتونـ  و بصعوبة في كثير من 
األحيان ـ لبناء القســم الشاقولي من اجلسر ، كما مت 

رج البيتون داخليا ً و خارجيا ً .

مواصفات البيتون عالي املقاومة
لم يبــد منتجو االســمنت اهتماما ً كبيــرا ً إلنتاج 
اسمنت مبواصفات خاصة من أجل صنع البيتون عالي 
املقاومــة ألن هذا البيتون ال يشــغل إال حيزا ً صغيرا ً 
من سوق البيتون . و في الوقت نفسه فإن اختيار املواد 
الداخلة في تركيب البيتون عالي املقاومة ستحد منه 
دوما ً اعتبارات اقتصادية مقارنة بالبيتون العادي ، إلى 
أن تصبح تكاليف إنتاج البيتون عالي املقاومة صغيرة 

نسبيا ً .
إن إنتاج البيتون عالي املقاومة أصعب من إنتاج البيتون 
العادي لعدة أســباب نذكر منهــا : أنه كلما ارتفعت 
املقاومــة املطلوبة فإن مواصفات البيتون تنفصل عن 
نســبة املاء / االســمنت التي تعتبر املؤشر الرئيسي 
العجينة  العادي بوســاطة مسامية  البيتون  خلواص 

االسمنتية .
ففي البيتون العادي يوجد الكثير من املاء الذي يتحكم 
بحالــة العجينة االســمنتية ، هذا املــاء الذي يوجد 
في قســم التماســك ) العجينة االسمنتية احمليطة 
باحلصويات ( حــول احلصويات الكبيرة ميثل الرابط في 
البنيــة اجملهرية للبيتون و هو مكان بدء حتطم البيتون 

عند تعرضه للضغط .
3 ـ 1 ـ مقاومة البيتون على الضغط :

تعتبر املقاومــة على الضغط من أهم خواص البيتون 
عالــي املقاومة و لكنها ليســت الوحيدة التي متيزه ، 
و ترتبط هذه املقاومة بشــكل كبيــر بالبنية اجملهرية 
للبيتــون التــي تؤثر في اخلــواص األخــرى كاملرونة و 

النفوذية .
ينكســر البيتون العــادي في القســم األضعف من 

األقســام الثالثــة التاليــة : املونة بــني احلصويات أو 
احلصويات نفسها أو التماسك بني املونة و احلصويات 
. و لرفع املقاومة على الضغط يجب االهتمام بتقوية 

األقسام الثالثة معا ً .
و بالتالي ميكن أن نعتبر البيتون مادة غير متجانســة 

مؤلفة من ثالث أقسام :
1 ـ العجينة االسمنتية 

2 ـ التماسك بني احلصويات و العجينة االسمنتية .
3ـ  احلصويات ) التي ميكن أن تكون كريستالية كما في 

حالة الغرانيت ( .
3 ـ 2ـ حتسني مقاومة العجينة االسمنتية :

إن مقاومة األجسام على الضغط أكبر من مقاومتها 
على الشــد ، ألن املــادة تتحطم في الشــد نتيجة 
االنتشار السريع لشق بسيط في حني أنه تلزم العديد 
من الشقوق املتحدة ليحصل االنكسار في الضغط .

و القاعــدة العامة تقــول أن مقاومــة الضغط تقل 
عندما يزيد حجم املســامات ، و أنها تزيد حني يصغر 

حجم الرمل .
و بالنتيجة ميكن حتسني مقاومة العجينة االسمنتية 

املميهة باألخذ بعني االعتبار ما يلي :
1 ـ املســامية : اجتمــاع عدد كبير من املســامات أو 
الفراغات بقطــر أكبر من mm 50 فــي نقطة معينة 

تنقص مقاومة املواد بشكل كبير .
2 ـ حجــم احلصويات : بشــكل عام ، تزيــد مقاومة 

احلصويات عندما يقل حجم احلبيبات 
3 ـ 3ـ حتسني مقاومة التماسك : 

إن التماسك في البيتون العادي يتم عادة في الطبقة 
ذات سماكة بني

 mm 0.1 - 0.05. و بالنتيجة حسب نظرية Weibull ، فإن 

الشقوق حتدث في هذه الطبقة عندما يخضع البيتون 
إلجهادات متعددة .

إن مقاومــة احلصويات ال ميكن أن تلعب دورا ً هاما ً في 
مقاومة البيتــون طاملا أنه توجد مســامات كبيرة و 
شبكة من الشــقوق في طبقة التماسك ألن القليل 
جدا ً من اإلجهــادات املؤثرة على البيتــون تنتقل من 

العجينة االسمنتية إلى احلصويات .
نالحظ عند تقوية ســطح التماســك أن مقاومة و 
خصائص مرونة احلصويات تصبــح كبيرة و تؤثر على 
ســلوك البيتون عندمــا يوضع حتت تأثيــر إجهادات 
متزايدة ، و لتقوية قسم التماسك و تقليل سماكته 
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ميكن تخفيض النســبة ماء / االسمنت   و استخدام 
غبار السيليس .

3 ـ 4ـ البحث عن احلصويات عالية املقاومة : 
ليس ضروريــا ً في البيتون العادي اختيار مواد حصوية 
خاصة املقاومة . في حني أنه في البيتون عالي املقاومة 
حيث العجينة االســمنتية و طبقات التماسك قوية 
بشكل كاف ، ميكن أن تصبح احلصويات نقطة ضعف 

البيتون إذا لم يتم اختيارها بشكل جيد و سليم .
و ميكن أن نســتعمل في صنع البيتون عالي املقاومة 

حصويات طبيعية أو زلط أو حصويات مجروشة .
تعتمــد مقاومة احلصويات الطبيعيــة على مقاومة 
الصخــرة األم و التي ال ميكن حتســني مقاومتها . و ال 
يعتبر استخدام الديناميت أو اجلرش الطريقة األسلم 
للحصول على حصويات دون عيوب ، و يفضل استخدام 
الصخور ذات احلبيبات الدقيقة التي تنكســر بشكل 
يحوي علــى أقل عدد من الشــقوق . و ميكن أن تكون 
الصخور األم التي تستعمل للحصول على احلصويات 
إما وحيدة الطور كالصخور الكلسية و الدولوميت*  و 

الصوان أو متعددة األطوار كالغرانيت .
و لذلك فإذا أردنا تقوية مقاومة البيتون فيجب االنتباه 

بشكل خاص عند اختيار احلصويات املستعملة .
3ـ  5ـ  حالــة البيتــون ذو النســبة ماء / االســمنت 

الضعيفة : 
من اجلوهري اســتخدام أضعف نسبة ماء لالسمنت 
ممكنة من ناحية املقاومــة ، و لكن يجب التذكر أيضا 
ً أن البيتــون عالــي املقاومة يجــب أن ينقل و يوضع 
قيد االســتخدام بســهولة كما في البيتون العادي 

باستخدام نفس الوسائل .
إن حالة البيتــون عالي املقاومــة محكومة بعوامل 
كيميائية و أخــرى فيزيائية . فمن العوامل الفيزيائية 
التي تلعــب دورا ً هاما ً في حالــة البيتون الطري جند 
التوزيع احلصوي و شــكل حبيبات االســمنت . و من 
العوامل الكيميائية املؤثرة على حالة البيتون الطري 
جند رد الفعل البدائي لالسمنت و اإلضافات االسمنتية 

عندما تتفاعل مع املاء و كذلك طول فترة السبات .
3 ـ 6 ـ النسبة ماء / اسمنت :

تعود الزيادة في مقاومة البيتون عالي املقاومة بشكل 
رئيســي إلى تقليل مســامية العجينة االسمنتية 
املميهة و الذي ينتج عن استخدام املزيد من االسمنت 
مع تقليل كمية ماء اجلبل باستخدام امللدنات من جهة 

، و استبدال قسم من االسمنت باإلضافات االسمنتية 
كلما أمكن ذلك من وجهة النظر االقتصادية .

إن اإلضافات االسمنتية ال متلك نفس خصائص الربط 
لالسمنت البورتالندي و ال تتفاعل بنفس سرعته .

و قد وجــد أنه بعد 28 يوما ً ، و كذلك بعد أشــهر أو 
ســنوات فإن البيتون عالي املقاومة يحوي العديد من 
جزيئات االســمنت و اإلضافات االســمنتية التي لم 

تتفاعل . و بالتالي نتأكد مما يلي :
1 ـ لــن يتفاعل كل املاء املوجود في البيتون بشــكل 

كامل مع النظام االسمنتي املستخدم .
2 ـ لن تتميه كل حبيبات االسمنت .

3 ـ لن تتفاعل جميع حبيبات اإلضافات االسمنتية .
و مما تقدم ميكن القول : 

إن البيتون عالي املقاومةهو بيتون ذو مســامية قليلة 
ناجتة عن االســتخدام القليل ملاء اجلبل بحيث أنه في 
القســم الرابط في البيتون فإن حبيبات االســمنت 
و اإلضافات االســمنتية تتقارب مــن بعضها البعض 

بشكل أكبر مما في البيتون العادي .
و كلما قلــت مســامية العجينة االســمنتية فإن 
مقاومة البيتون تزيد طاملا استخدمنا حصويات جيدة 

املقاومة ـ و خاصة الكبيرة منها ـ . 
مواصفات مواد البيتون عالي املقاومة

يحضر البيتــون عالي املقاومة باختيــار دقيق للمواد 
الداخلة في تركيبه ، و الفقرات التالية تبني مواصفات 

املواد املستعملة فيه :
4 ـ 1 ـ تصنيف البيتون عالي املقاومة :

يصنف البيتون عالي املقاومــة عادة إلى عدة أصناف 
بحســب مقاومتها على الضغط كما هو موضح في 

اجلدول ) 4 ـ 1 ( :

4 ـ 2ـ اختيار املــواد الداخلة في تركيب البيتون عالي 
املقاومة :

4 ـ 2ـ 1 ـ اختيار االسمنت :
إن العامــل األول الذي يجب االنتبــاه إليه في حتضير 
البيتون عالي املقاومة هو االسمنت و ذلك ألن فاعلية 
االســمنت فيما يتعلق بالطــراوة و املقاومة تصبح 

حرجة كلما زادت املقاومة املطلوبة على الضغط .
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و بشــكل عام فإنــه من املمكن حتضيــر بيتون عالي 
املقاومــة مــن الدرجة I باســتخدام معظــم أنواع 
االســمنت التجارية املوجودة في األسواق إال في حال 

كونها ذات قلوية منخفضة جدا ً .
إال أن بعض أنواع االســمنت هذه ال ميكن أن تستخدم 
لصنع البيتون عالــي املقاومة من الدرجة II ) مقاومة 
حتى 75 ( و القليل جدا ً منها ميكن أن تخدم في صنع 

. V أو IV بيتون عالي املقاومة درجة
كما أنه من الصعب جتنب التصلب الســريع للبيتون 
عند اســتخدام بعض أنواع االســمنت إذا أردنا صنع 
البيتون بنسبة ماء لالسمنت منخفضة حتى لو زدنا 

كمية امللدن .
أمــا فيما يتعلق باملقاومة ، فيمكــن القول أنه كلما 
زادت درجــة نعومة االســمنت ، كلما أعطت مقاومة 
أعلى ألن ذلك ســيزيد من السطح السيليكاتي الذي 
يتفاعل بســرعة مع مــاء اجلبل ، و لكــن من ناحية 
أخرى فإنه كلما زادت نعومة االســمنت كلما زاد قطر 

الشقوق الناجمة عن االنكماش .
بالنتيجــة ميكن إيجــاد العديد من أنواع االســمنت 
البورتالندي التي تسمح بصنع البيتون عالي املقاومة 
من الدرجة II ، و يصعــب األمر عندما يتعلق بالبيتون 
عالــي املقاومة من الدرجة III ، حيث يصبح من املفيد 

عندها استخدام اإلضافات االسمنتية .
4 ـ 2 ـ 2 ـ اختيار امللدن :

يعد اختيار امللدن الفعــال بنفس درجة أهمية اختيار 
االســمنت ، ألن األنواع اخملتلفة من امللدنات ال تتفاعل 
بنفــس الطريقة مع االســمنت في البيتــون عالي 

املقاومة .
و قد بينت التجارب أنه ليســت لكل أنــواع امللدنات 
نفس الفعالية فــي توزيع حبيبات االســمنت داخل 
البيتون عند تقليل كميــة املاء ، كما ال ميلك بعضها 
نفس القدرة على التحكم في حالة البيتون ذو نسبة 
املاء لالســمنت الضعيفة خالل الساعات األولى من 

خلط االسمنت مع املاء .
و ميكن تصنيــف امللدنات إلى خمس أنواع رئيســية 

حسب تركيبها الكيميائي :
1 ـ ملدنات امليالمني .

2 ـ ملدنات النفتالني .
3 ـ ملدنات اللينيوسيلفونات .

4 ـ ملونات كربوكسيلية .

5 ـ ملدنات البولي أكريالت .
4 ـ 2 ـ 3 ـ اختيار املادة املالئة للفراغات ) ذات النعومة 

العالية جدا ً(:
دلــت التجارب األخيــرة في مراكز األبحــاث أنه ميكن 
صنــع بيتون عالــي املقاومة باســتخدام العديد من 
املــواد الرابطة ) املالئة ( و التي قد تكون : االســمنت 
البورتالنــدي فقط ، أو االســمنت البورتالندي و الرماد 
الناجت عن أفران الصلب . أو االسمنت البورتالندي و غبار 
السيليس ، أو االســمنت البورتالندي و خبث احلديد و 
غبار الســيليس ، أو االســمنت البورتالندي و الرماد و 

غبار السيليس .
و يجــب األخذ بعني االعتبار عند صنــع البيتون عالي 
املقاومة درجة I أو II استخدام الرماد أو خبث احلديد أو 
االسمنت املركب كلما أمكن ذلك ، فهذه اإلضافات هي 
أرخص سعرا ً من االسمنت البورتالندي و استخدامها 
ميكن ايضا ً من تقليل كمية امللدن املطلوبة نوعا ً ما . 
و بالتالي فهي ليست أفضل من الناحية االقتصادية 
فحسب و لكنها تسهل السيطرة على طراوة البيتون 
أما بالنسبة لغبار السيليس فإن استخدامه يزيد ثمن 
إنتاج البيتون عالي املقاومة و لذلك فإننا نســتخدمه 
لتســهيل احلصول على املقاومة املطلوبة و التحكم 

. III بحالة البيتون عالي املقاومة من الدرجة
4 ـ 2 ـ 4 ـ اختيار غبار السيليس :

كان من املعتقد ســابقا ً أنه من الالزم استخدام غبار 
الســيليس من أجل إنتاج البيتون عالي املقاومة و هو 
ليس باألمر الصحيح دائماً  . إذ ميكن صنع البيتون عالي 
املقاومة من الدرجة I أو II دون غبار الســيليس . و مع 
ذلك فإنه عند توفره بسعر مناسب فمن املستحسن 
اســتخدامه ألنه يسهل بشــكل كبير احلصول على 

طراوة و مقاومة البيتون املطلوبتني .
و ميكن مراقبة نوعية غبار السيليس عن طريق :

1ـ  قياس محتواه من السيليس و القلويات و الكربون .
2 ـ قياس محتواه من اجلزيئات الكريســتالية بتوجيه 

. X أشعة
3 ـ قياس سطحه النوعي بامتصاصه لآلزوت .

4 ـ قياس محتواه من البوزوالن .
5 ـ التأكد من عدم احتوائه على السيليســيوم الذي 

يؤدي إلى حترير الهيدروجني .
4 ـ 2 ـ 5 ـ اختيار الرماد :

تكمن املشكلة الرئيسية عند استخدام الرماد إلنتاج 
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البيتــون عالي املقاومة في أن تعبيــر الرماد هو تعبير 
شامل ملنتج متفاوت الصفات بشكل كبير مع أنه قد 

وضعت مقاييس و تصنيفات له .
و باالعتماد على تصنيف ASTM ) املواصفات األميريكية 
الختبار املواد ( ميكن تقسيم الرماد إلى صنفني حسب 
تركيبة الكيميائــي : الرماد من الصنف F احلاوي على 
القليل من الكالسيوم ، و الرماد من الصنف C احلاوي 

على الكثير من الكالسيوم .
و من الضــروري جدا ً عندما نســتخدم الرماد لصنع 
البيتون عالي املقاومة أن نراقب نوعيته بشكل جيد . 
و يجــب احلذر من أداء الرماد على املدى الطويل ألن ناجت 

حرق الكربون في األفران احلرارية يتغير مع الزمن .
و تبدأ مراقبة نوعية الرماد مبراقبة تركيبه الكيميائي 
 , SiO2 , Fe2O3( حســب األكاســيد التي تشــكله
CaO , Al2O3 ( ثم حســب محتواه القلوي ، و حسب 
. SO3 محتواه من الكربون و كذلك حسب محتواه من

4 ـ 2 ـ 6 ـ اختيار خبث احلديد الناجت من األفران العالية 
:

إن اســتخدام خبــث احلديد في صنــع البيتون عالي 
املقاومــة قليل في الوقت احلالي ، و لكنه تبني في كل 
مرة اســتخدم فيها اخلبث أنه يعطي خصائص جيدة 
متامــا ً كاالســمنت البورتالندي ســواء كان ذلك في 

البيتون العادي أو في البيتون عالي املقاومة .
و تعد أفضل طريقة ملراقبة نوعية اخلبث هي التحقق 

. Blaine من نعومته حسب قياس
4 ـ 2 ـ 7 ـ حدود اســتخدام الرماد و اخلبث في البيتون 

عالي املقاومة :
إن استبدال قسم من االسمنت باخلبث أو الرماد لصنع 
البيتون عالي املقاومة يجلب الكثير من الفوائد ، و مع 
ذلك فيجب اســتعمالهما بحذر و بكميات قليلة في 

احلاالت التالية :
1ـ  احلاجــة ملقاومــة عالية بوقت قصيــر ) ألنه يؤخر 

التصلب ( .
2 ـ الصب في الطقس البارد .

3 ـ احلاجة ملقاومة التجمد و الذوبان .
4 ـ ضرورة تخفيض احلــرارة األعظمية للبيتون عالي 

املقاومة في عنصر إنشائي .
4 ـ 2 ـ 8 ـ اختيار احلصويات :

يجب أن يتم اختيار احلصويات بشكل دقيق ألن اختيارها 

بشــكل عشوائي قد يؤدي إلى أن تكون احلصويات هي 
نقطة الضعف التي يبدأ فيها انكســار البيتون عند 

تعرضه لإلجهادات .
4 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ احلصويات الدقيقة :

يستحسن في البيتون عالي املقاومة استخدام الرمل 
اخلشــن لوجود كمية كافية من املواد الناعمة املؤلفة 
من االســمنت و اإلضافات االســمنتية ، و بذلك فإنه 
ال حاجة لرمل ناعم من أجل حتســني طراوة البيتون و 
مقاومته لالنفصال . كما أن اســتخدام الرمل اخلشن 
يقلل نوعا ً ما كمية املاء الالزمة للحصول على املرونة 
املطلوبة ، مما يشكل فائدة من الناحية االقتصادية أما 
من ناحية املقاومة فإن شــرط استخدام الرمل هو أن 

يكون نظيفا ً و أال يحوي الطني أو السيلت .
4 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ احلصويات الكبيرة مجروشة أم زلطية :

يجب احلصــول بعد اجلرش على حصويات متســاوية 
األبعــاد و مكعبية و ليس على جزيئات مســطحة أو 

طولية * .
و ميكن القول أن أفضل حصويات لصنع البيتون عالي 
املقاومة من حيث الشكل و املقاومة هي الزلط النهري 
أو الزلط اجلليدي ألنها تتشــكل غالبــا ً من اجلزيئات 
األكثر قســاوة في الصخرة األم التي كسرت منها ، و 

ألنها نظفت جيدا ً بعبورها للمياه .
ميكن فــي البيتون العادي تقليل كميــة املاء من أجل 
طــراوة معينة بزيــادة احلجم األقصــى للحصويات 
الكبيرة . بينما فــي البيتون عالي املقاومة فإن الزيادة 
في املقاومة الناجتة عن زيادة حجم احلصويات ال تكفي 

للتعويض عن الفقدان في
املقاومة الناجتة عن اآلثار السلبية التالية :

1 ـ بزيادة حجم احلصويات يصبح قســم التماســك 
أكبر و أكثر تباينا ً .

2 ـ مــن ناحيــة أخرى ، و فــي أغلب أنــواع الصخور 
املستخدمة لصنع احلصويات الكبيرة في البيتون عالي 

املقاومة، فإنه كلما صغرت اجلزيئات زادت قساوتها .
و بينــت التجــارب أنه فــي حالة أغلــب احلصويات 
الطبيعية ، فــإن القياس األعظمي مــن 10mm إلى 
12mm هو األمثل لصنع البيتون عالي املقاومة . و لكن 
ذلك ال يعني أنه ال ميكن اســتخدام حصويات بقياس 
20mm . و إذا كانت الصخرة األم قاسية بشكل كاف و 
متجانسة فيمكن استخدام حصويات بقياس -20 25 
mm دون أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على طراوة البيتون 
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أو مقاومته .
تنســيب خلطات البيتون عالــي املقاومة ) تصميم 

اخللطة (
إن الهدف من جميع طرق تنسيب البيتون ، التقليدية 
منها و احلديثة ، هو حتديد نســب املواد الالزمة إلنتاج 
البيتون باملواصفات املطلوبة و بأكثر اقتصادية ممكنة .

إال أن الطرق التقليديــة لتصميم اخللطات قد فقدت 
الكثير من أهميتها لعدة أسباب :

1 ـ إن حدود النســبة ماء / اسمنت في البيتون حاليا 
ً هي أكبــر بكثير مما كانت عليــه فيما مضى خاصة 

عندما تنخفض هذه النسبة كثيرا ً بفضل امللدنات .
2 ـ يحوي البيتون في الوقــت احلالي على العديد من 
اإلضافات االسمنتية التي حتل محل كميات كبيرة من 

االسمنت .
3 ـ يحــوي البيتون حاليا ً ، و في كثير من األحيان على 
غبار الســيليس الذي يغير خصائص البيتون بشكل 

واضح .
4 ـ ميكن تكييف مقدار الهبوط باســتخدام امللدنات 

بدال ً من املاء دون تغيير في نسبة املاء لالسمنت .
و سندرس في هذا الفصل طريقتني لتشكيل البيتون 

عالي املقاومة .
5 ـ 1 ـ طريقــة جامعــة Sherbrooke فــي تصميم 

اخللطة :
 Sherbrooke تسمح هذه الطريقة املطورة في جامعة
بتصميــم خلطة البيتون عالــي املقاومة احلاوي على 
فراغــات الهواء ) البيتــون الرغــوي( أو بدونه)البيتون 

العادي (.
فهي تأخــذ بعني االعتبار االنخفاض في املقاومة على 
الضغط الناجت عن وجود فقاعــات هوائية في البيتون 

احلاوي على الهواء .
إن تصميم اخللطة بهذه الطريقة موضح في الشكل 

رقم ) 5 ـ 1 ( :
و تبدأ عملية التشــكيل باختيار خمس مزايا خاصة 
بالبيتون عالي املقاومة أو للمواد املستعملة فيه و هي 

:
5 ـ 1 ـ 1 ـ النسبة ماء / اسمنت :

ميكن أن جند هذه النســبة باستعمال املنحني التالي 
املوضح في الشــكل رقم ) 5 ـ 2 ( مــن أجل بيتون ذو 

مقاومة على الضغط محددة بعد 28 يوما ً .
5 ـ 1 ـ 2 ـ احملتوى املائي :

بعد حتديد كميــة املاء الالزمة لصنــع بيتون بهبوط 
200mm خالل ســاعة من اخللط من أكبر الصعوبات 
التي تواجهنا عند تشــكيل البيتــون عالي املقاومة . 
و تختلف كمية املاء األصغريــة الالزمة لهذا الغرض 

حسب نعومة و تركيب و فعالية كل طور ،
و حســب تركيــب و ذوبــان كبريتات الكالســيوم و 
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الكبريتات القلوية*  في االسمنت .
و ميكن أن نحدد كمية املاء بطريقة بسيطة باالعتماد 

على الشكل رقم ) 5 ـ 3 (

l/ 145 و ميكن بشــكل عام أن نأخذ كمية املاء بحدود 
. m3

5 ـ 1 ـ 3 ـ كمية امللدن :
نحصل على كمية امللدن من الشــكل السابق رقم ) 

5 ـ 3 ( .
5 ـ 1 ـ 4 ـ كمية احلصويات الكبيرة :

نحصل على كمية احلصويات من الشــكل رقم ) 5 ـ 
4 ( حسب شــكلها ، فإذا كان هناك شك حول شكل 

. 1000kg/M3 احلصويات فنأخذ كميتها بدءا ً من

5 ـ 1 ـ 5 ـ احملتوى من الهواء :
عند اســتعمال البيتون عالــي املقاومة في مناطق ال 
تتعرض إلى ظــروف من التجمــد و الذوبان ، فالداعي 
الســتعمال البيتــون الرغوي . و تكــون كمية الهواء 
الوحيدة املوجودة في كتلــة البيتون هي الناجتة عند 

تشكيله .
و قد أثبتت التجارب أنه من الصعب صنع بيتون يحوي 
أقل من 1% من الهواء الداخلي و أنه من املســموح أن 

تصل هذه النسبة إلى %3 .
5 ـ 1 ـ 6 ـ حدود هذه الطريقة :

ميكن معرفة سبب عدم حصول البيتون عالي املقاومة 
على األداء املطلوب بتطبيق القواعد و مراقبة الطراوة 
و سطح االنكســار و خصائص البيتون عالي املقاومة 

األخرى بشكل جيد .
فمثــال ً ، إذا لم نحصل على املقاومــة املطلوبة على 
الضغط و أظهر ســطح انكسار العينة وجود شقوق 
كثيرة في احلصويات، فهذا دليل على أن احلصويات لم 

تكن مقاومة بشكل كاف .
و إذا أظهر سطح االنكسار انخالع عدد من احلصويات 

الكبيرة فهذا يعني أن سطح احلصويات الكبيرة ناعم 
جدا ً أو متســخ و بالتالي يجب استبدالها بحصويات 

أخشن و أنظف .
و إذا بدأ االنكســار في منطقة العجينة االسمنتية 
حول احلصويات فيكفي تخفيض النسبة ماء / اسمنت 
للحصول على بيتون ذو مقاومة أعلى باستخدام نفس 

احلصويات.
و إذا لم نحصل على الهبوط املطلوب للبيتون فيكفي 

أن نضيف كمية من امللدن .
و إذا حصل هبوط ســريع في البيتون فيمكن أن نزيد 
كمية املاء أو أن نســتبدل امللدن املستعمل مبلدن آخر 

يكون أكثر فعالية مع االسمنت .
و إذا لم تكن طراوة البيتون مناسبة فإما أن يكون تدرج 
احلصويات ســيئا ً فنقلل كمية احلصويات الكبيرة أو 
أن امللدن ال يتوافق مع االســمنت فنستبدل امللدن أو 

االسمنت أو االثنني معا ً .
5ـ  2ـ  طريقة الكود األمريكي ACI363 في اختيار مواد 

و تصميم خلطة البيتون عالي املقاومة :
5 ـ 2 ـ 1 ـ هبــوط مخروط أبرامــس و حتديد املقاومة 

املطلوبة : 
يحوي الكود علــى جدول قيم هبوط البيتون ســواء 
احتــوى على ملدن أم ال . و تعتبــر أول قيمة للهبوط 
يجب عندها إضافة امللدن هــي mm 50 - 25 كما هو 

موضح في الشكل رقم ) 5 ـ 5 ( .
5 ـ 2 ـ 2ـ اختيار احلجم األعظمي للحصويات :

تقترح الطريقة اســتعمال حصويــات بقطر 19 - 25 
mm مــن أجل بيتون ذو مقاومــة أعلى من 65Mpa ، و 
 85Mpa 13-10 من أجل مقاومات أعلى منmm بقطر
. و كما هو األمر في البيتون العادي ، يجب األخذ بعني 
االعتبار أال يزيد حجم احلصويات األعظمي عن خمس 
أصغر بعد للقالب ، أو ثلث ســماكة البالطة ، أو ثالث 
أرباع املســافة بني قضبان حديد التســليح كما هو 

موضح في الشكل رقم
 ) 5 ـ 6( .

5 ـ 2 ـ 3 ـ حتديد كمية احلصويات الكبيرة :
تقترح هذه الطريقة أن تكون كمية احلصويات الكبيرة 
، و املعبــر عنها بقيمة الكتلة احلجمية بحدود 0.65  ، 

0.68 ، 0.72 ، 0.75 من أجل حصويات ذات حجم
 mm 10 , 13 , 20 , 25 على التوالي.

5 ـ 2 ـ 4 ـ حتديد كمية املاء احلر و احملتوى الهوائي :
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يعطي جدول في الكود واملوضح في الشــكل رقم ) 5 

ـ 7 ( قيــم كميات املياه و الهــواء التقريبية املطلوبة 
من أجل صنع بيتون عالي املقاومة ذو حجم حصويات 

محدد .
5 ـ 2 ـ 5 ـ اختيار نسبة املاء لالسمنت :

ميكن اعتمــادا ً على احلجم األعظمــي للحصويات و 
املقاومة على الضغط املطلوبــة ، احلصول على قيم 
نسبة املاء لالســمنت من خالل جدولني موجودين في 

الكود و املوضحني بالشكل ) 5 ـ 8 ( .
5 ـ 2 ـ 6 ـ كمية االسمنت :

حتســب كمية االسمنت بتقسيم كتلة املاء احلر على 
النسبة ماء / اسمنت .

5 ـ 2 ـ 7 ـ التجارب األولية :
في هذه املرحلة حتدد نوعية البيتون احملضر باستخدام 

االسمنت دون أي إضافات اسمنتية .
5 ـ 2 ـ 8 ـ التجارب على اإلضافات :

جترى جتارب إضافية باســتبدال كمية من االســمنت 
بالرماد أو خبث احلديد وفق نسب محددة ، أما في حال 
استعمال غبار السيليس فال حدود لكمية االسمنت 
التي ميكن اســتبدالها ، طاملا أن هذه التجربة صاحلة 

85Mpa من أجل مقاومة أعظمية مقدارها
و حتدد هذه الكميات بـ 15 - 25 % من كتلة االســمنت 

 ، F من أجل رماد درجة
و 20 - 35 % من أجل رماد درجة C ، و 30 - 35 % من أجل 

خبث احلديد .
5 ـ 2 ـ 9 ـ اخللطات التجريبية النهائية :

تصنــع خلطة مقارنة باســتخدام االســمنت فقط 
، أما في بقية اخللطات األخرى فتســتبدل كمية من 
االســمنت بالرماد أو اخلبث حسب ما أعطته التجارب 

األولية .
و في اخلتام فإن تصميم خلطة البيتون عالي املقاومة 
تعتبر مزيجا ً من العلم و اخلبرة ، فمن الصعب تركيبه 

دون معرفة املعلومات التقنية و طرق التصميم . 
و مهما كانت طريقة التشــكيل املستعملة فيجب 
إجراء عينات و خلطات جتريبيــة و كلما أمكن تقليل 

عدد هذه التجارب كان ذلك أفضل 
إنتاج البيتون عالي املقاومة و صبه في املكان

إن عمليــة إنتاج و نقل و صــب البيتون عالي املقاومة 
تتم بنفس الطرق املستعملة من أجل البيتون العادي 
، حيث أن كمية االســتهالك القليلــة للبيتون عالي 
املقاومة في ســوق البيتون ال تبرر فــي الوقت احلالي 
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إنشــاء معامل جبل خاصة أو تطويــر معدات إكمال 
مختلفة عما يستعمل للبيتون العادي .

6 ـ 1 ـ حتضيرات ما قبل اجلبل :
على الرغم من أن مراقبة جودة املواد املســتخدمة في 
صنع جميع أنواع البيتــون أمر هام ، إال أن ذلك يصبح 
ضرورة كبيرة األهمية عند إنتاج البيتون عالي املقاومة 
فمــن الضروري مراقبــة نوعية امللــدن و التحقق من 
توافقه مع االسمنت املستعمل كلما أمكن ذلك بعد 
ذلك يأتي دور مراقبة التدرج احلبي و شــكل احلصويات 
الكبيرة املســتعملة خاصة احلصويات التي تأتي من 
كسارات و مقالع تستعمل معدات طحن قد ال تكون 
صاحلة دوما ً إلنتــاج حصويات ذات نوعية جيدة توافق 
متطلبات البيتون عالــي املقاومة . كما يجب مراقبة 
رطوبــة احلصويات و خاصة في الشــتاء حيث تصبح 
املراقبة املتقنة لكمية املاء في الرمل و احلصويات أمرا 
ً حرجا ً و لذلك تســخن احلصويات بالبخار في بعض 
البلدان الباردة من أجل إذابة اجلليد املوجود فيها أو رفع 
حرارتها و جتفيفها قبل الصب . و جتب مراقبة اإلضافات 

االسمنتية في حال استعمالها من أجل إنتاج البيتون 
عالي املقاومة .
6 ـ 2 ـ اجلبل :

ينتج البيتون عالي املقاومة بنفس اجملابل املستعملة 
إلنتــاج البيتون العادي و لكن مبدة جبــل أطول . و قد 
تؤدي االختالفات البسيطة في نسب إلى اختالفات في 
صفاته ، فزيادة ماء اجلبل مبقدار 5L/m3-3 قد تؤدي إلى 
فقدان مبقدار 20Mpa-10 في املقاومة ، و قد تؤدي زيادة 

الهبوط إلى اإلخالل بالبيتون و انفصال مواده .
إن زمــن جبل البيتون عالي املقاومــة أطول عادة منه 
في البيتون العادي ، و تعد حلظة إدخال امللدن اللحظة 
احلرجــة في اجلبل . و توجد حاليــا ً ثالث طرق تقريبية 

لتحديد هذه اللحظة :
الطريقة األولى : و توضع فيها كامل كمية امللدن مع 

املاء قبل بدء اجلبل .
الطريقة الثانيــة : و يوضع فيها ثلثا كمية امللدن في 
البيتون في بداية اجلبل و الثلث الباقي يوضع في نهاية 

فترة اجلبل .
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الطريقة الثالثة : توضع نصف كمية امللدن في اجملبل 
في حلظة اجلبــل بحيث يغادر البيتــون اجملبل بهبوط 
مقــداره 100mm ليصل إلى الورشــة بهبوط مقداره 
50mm . و تضــاف باقــي كميــة امللدن في الورشــة 

للحصول على الهبوط املطلوب .
و مهما كانــت الطريقة املســتعملة إلضافة امللدن 
قيجب أال ننسى أنه يجب أال يزيد هبوط البيتون عالي 
املقاومة ابدا ً عــن 230mm ، ألخذاالحتياطات الالزمة 
عند حصول أي خطأ ، كما أنه مينع في جميع األحوال 

منعا ً باتا ً زيادة الهبوط بإضافة املاء .
6 ـ 3 ـ مراقبة طراوة البيتون عالي املقاومة :

تســتخدم جتربة الهبوط بشــكل عام لقياس طراوة 
البيتون عالي املقاومة مع أن صالحيتها ليست مؤكدة 
. و من الناحية النظرية ، يفضل مراقبة طراوة البيتون 

باستخدام مقياسني هما مقاومة القص و اللزوجة .
و يعطي مخــروط أبرامز في كل جتارب البيتون الرطب 
صورة واضحة عن حد القص . و بحســاب الزمن الالزم 
لهبوط بارتفاع 10cm ، ميكن أن نحصل على فكرة عن 

اللزوجة مما يسمح باستبعاد البيتون اللزج كثيرا ً 
6 ـ 4 ـ انفصال املواد : 

تختلف أسباب انفصال املواد ، فقد تنتج عن وجود ماء 
تنظيف في القوالب أو عن خطأ في معايرة ماء اجلبل 
أو كمية امللدن ، كما قد تنتــج عن زيادة كمية امللدن 

فوق حد اإلشباع حتى و لو كانت الزيادة قليلة .
و ليس من السهل دراســة االنفصال . و بالطبع فإنه 
حني حتــدث هذه احلادثة فإن نوعيــة البيتون تنخفض 
بشــكل ملحــوظ و بالتالــي يجب إنقــاص مخاطر 
االنفصال . و بشكل عام فإن زيادة لزوجة البيتون تؤدي 

إلى زيادة استقراره و تقليل خطر االنفصال .
6 ـ 5 ـ مراقبة درجة حرارة البيتون الطازج :

يجب مراقبة درجة حرارة البيتون الطري ملا لها من آثار 
على لدانتــه و حالته ، فإذا كانت حــرارة البيتون بعد 
خلطه مباشــرة مرتفعة ) < C 25( فإن التميه يحدث 
بســرعة و قد يصعب جدا ً التحكــم بطراوة البيتون 
عالي املقاومة لفترة طويلة تكفي لنقله و صبه بشكل 
سليم إال إذا غير تركيب البيتون بإضافة املبطئات على 
سبيل املثال . كماأنه قد تصعب مراقبة كمية الهواء 
املطلوب احتواؤها في البيتــون عالي املقاومة عندما 
تكون درجة حرارته مرتفعــة . و من ناحية ثانية ، فإذا 
كان البيتون باردا ً )>10C( فإن امللدن السائل يصبح أقل 

فعالية لتوزيع حبيبات االسمنت .
إن درجة احلرارة املثالية لنقل البيتون عالي املقاومة هي 

 . )C 20 - 15( بحدود
و من املفضل كلما أمكن ذلك أن توضع هذه احلدود في 
إضبارة املشروع و أن حتدد فيها درجات احلرارة العظمى 

و الصغرى املسموح بها في البيتون الطري .
6 ـ 5 ـ 1 ـ رفع درجة حرارة البيتون الطري البارد :

كثيرا ً مــا تنخفض درجة حــرارة البيتــون الطري و 
لكن معاجلة ذلك أمر ســهل إذ ميكن تسخني البيتون 
عالي املقاومة بنفس التقنيات الفعالة املســتخدمة 
في البيتون العادي كتســخني ماء اخللط و تســخني 

احلصويات .
و في حالة استعمال الكوفراج املعدني فيجب االنتباه 
بشــكل جيد إلى التأخر في التصلب الناجت عن البرودة 
العاليــة ، فمن املمكن أن يتجمــد البيتون ضمن هذا 
النوع مــن القوالب ، و قد نواجه نفس املشــاكل في 
األقســام اخلارجية مــن البالطات التــي قد تنخفض 
حرارتها خالل الساعات األولى من الصب بشكل سريع 
، لذلك يجب حماية و عــزل البيتون في كلتا احلالتني 
بوضع وســائل لتغطية البيتون و تسخينه ملنع هذه 

املشاكل .
6 ـ 5 ـ 2 ـ تبريد البيتون الطري املرتفع احلرارة : 

يجب أن تراقب درجة حرارة البيتون عالي املقاومة صيفا 
ً ، خلفض احلرارة األعظمية الناجتــة في كتلة البيتون 
. و يتم ذلك باســتعمال املاء البــارد و كما ميكن تبريد 
احلصويات برشــها باملاء ، و إذا تطلب األمر فيستعمل 
اجلليد اجملروش و يســتبدل بقســم من ماء اجلبل و قد 
يســتعمل اآلزوت الســائل من أجل التبريد في بعض 

احلاالت اخلاصة .
و يؤدي تبريد البيتون عالي املقاومة باإلضافة لذلك إلى 
حتســني طواعيته مما يزيد املدة التي ميكن فيها نقله و 

وضعه في املكان وضخه .
و في اخلتام ميكن القول أن إنتاج البيتون عالي املقاومة 
يبــدأ دوما ً باملراقبة الصارمــة لنوعية املواد و لنوعية 
البيتون الطازج ، بعد ذلك يجب مراقبة طراوة البيتون 
عالــي املقاومة و ميكن االكتفاء حاليــا ً من أجل ذلك 
بتجربة الهبوط مع أنها غير كافية ، كما يجب مراقبة 
درجــة حرارته بحيث تبقى بحــدود ) C 20 - 15 ( قدر 

اإلمكان .
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ئەندازیاری بەڕێز:
كۆمیتەی بااڵ و لقەكانی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان, دوو هەفتە جارێك كۆبوونەوەی 
ئەو  پلەی  بەرزكردنەوەی  لەسەر  بڕیار  كۆبوونەوەكانیاندا  لە  و  دەبەستن  خۆیان  ئاسایی 
ئەندازیارانە دەدەن كە داوایان پێشكەش كردووە و هەموو مەرجەكانیان تێدایە. لەخوارەوە 
ناوی ئەو ئەندازیارانە دەنوسین كە لە)10/1/ 2012 وة تا 31/ 2012/12   ( پلەیان بەرز 

كراوەتەوە:

ثلة بةرزكردنةوة

یەكەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )یاریدەدەر( وە بۆ )كارا(
غیدا ء علی حسیننه وزاد عبدول حسنحیدر غفار علیتاریق صالح الدین عبدالكریم

شاخەوان عبدالله امینحسین رسول حسیندێرین سعید عارفدانا احمد حمد

انس حجی عباسده ریا نه وزاد مجیددالیا عارف علیچیا و صابر محمد

ئیڤان سلێامن عبداللهنیاز احمد مجیدشه ن عوسامن تۆفیقمحمد مجید عبدالقادر

هێمن سعید احمدشلێر سعید قادردێرین كامه ران جاملده وه ن احمد سالم

دلێر خدر ابراهیمكاوان محمود عبدالرحمنژێنه ر فریدون ابراهیمڕه وه ز قادر احمد

سالم حسین سلێامندره و عبدالقادر محمدڕێكه وت به هادین ده روێشپێشڕه و محمد امین

شەهێن محسن كریمژینۆ علی حه مه  عزیزعوسامن حه مه  صالح علیسواره  ساالر عمر

یوسف عوسامن احمدئاڤان عبدالله عبدالرحمنپشتیوان حسین محموداحمد محسن احمد

هۆگر جەوهەر رفیقبژار محی الدین محمدنه وا احمد صالحڕێزان دارا عبدالكریم

بورهان هەمزە حەمە خدرشكریه  صابر كریمئاری علی عزیزبنار علی عمر

هاوڕێ  عمر حەمە كریماسكنده ر كریم محمد امینڕێباز احمد عزیزلؤی فاروق حسن

صهیب رفعت غفورابراهیم عباس مولودڕێبین نه ریامن محمدافل علی عاصی

محمد ابوبكر فقێ شیروان جالل محمدزرنگ عوسامن عبداللهدارا محمد علی

عمر علی حەمەهاوڕێ  احمد محمدیحیی محمد سعیدكاوان محمد رفیق

چنار وریا قادرئاالن احمد محمودكارمه ند احمد عبداللهدانا  خلیل محمد

ئازاد خالید احمدهێرش كامل محمدبوار جامل احمدبارزان اكرم حه مه 

سەرخێڵ معتصم غفورنه به ز یوسف حمددڵخواز عزیز عبدالكریمهێمن ابراهیم علی

ڕێبین زاهد محمد
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سێیەم: بەرزكردنەوەی پلە لە )ڕێــپـێدراو( وە بۆ )ڕاوێژكار(
ڕزگار حیدر حمه  امینپرشنگ ابراهیم محی الدینئارام احمد علیهیوا نظام الدین جالل

سۆران محمد مسته فاهیوا محمود قادرابراهیم مجید محمدعطا حسن فرج

حسین محمد صالحكاوه  عوسامن غنیئازاد عه واڵ محمودئاری نوری ڕة زا

ئاسۆ حسن علیحوێز سعدی عبداللهمهدی عبدالله حه مه  كریمحمزه  مولود ابراهیم

باقی تاهیر محمدهاوژین محمود احمدایوب محمد عبداللهجامل عوسامن احمد

مریم عمر حسنروؤف مسته فا حمه  رشیفادریس ناصح خلفسیروان احمد حسن

ستار عبدالله علیروؤف احمد فرجنوزاد مجید مرادتارا ئازاد روؤف

شازاد جامل جاللجواد فیض الله محمدجواد عزیز علی به گعه تا قادر محمد

كامل عبدالله محی الدیناحمد نجات محمد امینڕزگار محمد تۆفیقنجم الدین احمد رشیف

دووەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )كارا(وە بۆ )ڕێپێدراو(
ڤیان عبدالله احمدژیار انور نوریزێڕین جامل غفورحسین محمد صالح

فؤاد عبدالكریم صالحایاد كریم محمد علیرائد غانم محمودشازاد جامل جالل

صباح عبدالله امینمهند الیاس جمعه فه ریدون محمد شكر فرجحسین رشیف محمد

عامر كامل عمرهونه ر عمر خرضڕزگار محمد قادرعدنان قادر هۆمه ر

یحیی محمد سعیدسۆران سامان نه ریامننه به ز یوسف محمدمحمد احمد محمد

ده ریا نوزاد مجیدعبدالرحمن كریم محمدجوانڕۆ ظاهر عبداللهسیامه ند نور الدین عمر

اریان احسان علیاریان ابراهیم خدا مرادطارق صالح الدین عبدالكریمتوانا شوكت سعید

دانا اسامعیل ته هادانا ابراهیم حسنمحمد جالل مسته فاهیوا قادر فقی علی

شۆخ ابراهیم نوریعوسامن احمد عزیزئه ڤین احمد دالوه رفوزی حسین خلیل

كاردۆ میرزا عزیزڕێژة تاهیر سعیدشوان قادر خالدزانا محمد علی

ئاڤان عبدالله عبدالرحمنمحمد صالح قادرئیڤان سلێامن عبداللهتوانا اكرم عمر

كامه ران عوسامن مسته فاكارزان عمر عزیزجوامێر عمر ره حیمئاالن ابوبكر جالل

هویدی هادی داودشلێر سعید قادرڕێبوار خلیل هیدایه تاحمد عاره ب سعدون

عبدالله عمر قادرهامنۆ عزیز جعفرلؤى فاروق حسنهێرش كامل محمد

شیروان مه زن محمدحه یده ر حه مه د غایبنیشتیامن احمد سعیدشاخه وان عبدالله امین

افل علی عاصیحسین سلێامن محمدئاری صدیق علی حسین
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بةناوبانطترين ئةندازيارةكانى جيهان 
أراتا إيسوزاكي  
  )   Isozaki Arata  (  

ولد إسوزاكي فى مدينة أويتا - اليابان 
1931 ، تخرج من جامعة طوكيو 1954 
 1963 عام  حتى  كنزوتاجن  مع  وأشتغل 
حيث استقل بعمله ، أهم مبانية بيت 
نكاياما - أويتا 1964 ، بيت يانو وأوكي - 
» طوكيو 1964 - 1979 ، عدة مكتبات 

فى اويتا 1962 - 1966 ، وبعض املتاحف 
كيتوكيوشو  مدينة  متحف  أهمها 
1972 - 1974 ، درس إيسوزاكي فى عدة 
زائراً  العالم وكان أستاذاً  جامعات عبر 

فى اجلامعات األمريكية 

فيليب جونسون  
 )   Gohnson Philip  (   

ولد فى مدينة كليفالند بوالية أوهايو 1906 
 1923  ، هارفارد  جامعة  فى  دراسته  وتلقى 
فى  العمارة  بقسم  مديراً  كان   ،  1930  -
متحف الفن اجلديد فى نيويورك من 1930 
- 1936 ، كان شريكاً جلون برجى فى شركة 
واحدة منذ 1967 ، أهم مبانية بيت الزجاج 
كنيسة   ،  1951 هردجسون  بيت   ،  1949

 1980  -  1976  - كاليفورنيا   - جاردن جروف 
متحف   1964  - نيويرك  لنكولني  مجمع   ،
كارتر - تكساس - 1961 ، حصل جونسون 
وكثير من  اجلوائز ألعماله  العديد من  على 
أعماله وكتاباته نشرت فى مجالت عاملية0


