َى  1987بةشى دووةم ,ثيَويستة بوَ هةر رِوَذيَك كار
سةرةتا ثيَويستة بزانني كة بة طويَرةى كوَدى عيَراقي ذمارة ()1ى سال
َو
كردن يان هةر ( )80م 3كوَنكريت (كة هاوتاية لة طةلَ  4سيَت بؤ هةر  20م( 3وة هةر سيَتيَكيش لة  3دانة شةشثال
َوو وةردةطرييَت بوَ ثشكنني بوَ تةمةنى ( )7روَذى بوَ هةر جوَريَكى كوَنكريت برِةكةى
ثيَك ديَت)) سىَ دانة شةش ثال
َسةنطاندنيان
َوو وةربطرييَت بوَ ثشكنني بوَ تةمةنى ()28روَذى وة هةل
هةرضةنديَك بيَت لة رِوَذيَكدا .وة دوانزة دانة شةش ثال
بوَ بكريَت تةنانةت ئةطةر هاتوو لة هةمان ثرِوَذةدا ,قةبارةى طشتى كوَنكريتةكة ثيَويستى بة وةرطرتنى كةمرت لة  4سيَتى
َويي) هةبيَت ,ئةوا هةر دةبيَت  4سيَت وةربطرييَت بوَ ثشكنني (برِوانة برِطة  2.4.3لة كوَدى عيَراقي) .وة بوَ
( 3شةشثال
َو بوَ تةمةنى ()28رِوَذى
زياد بوونى هةر ( )20م 3كوَنكريتى ديكة لة سةر ()80م 3كوَنكريتةكة ,سىَ دانة شةش ثال
زياد دةكريَت .هةروةها برِى دياريكراوى سةرةوة بوَ هةموو ثروَذةكان و يةكة كوَنكريتيةكان ثةيرِةو دةكريَت ,جطة لة
كوَنكريتى بناغة ( )Raftيان ( )Matلة طةلَ بةنداوى كوَنكريتى و هةموو ئةو ثرِوَذانةى كة رِوَذانة برِيَكى زوَر كوَنكريت
َم منوونة وةرطرتنةكةى ()80م 3دةبيَتة ()200م( 3كة هاوتاية لة طةلَ
َسةنطاندنى دةبيَت بةال
لة خوَ دةطرن ,هةمان هةل
 4سيَت بؤ هةر 50م )3وة لة جياتى زياد بوونى هةر ()20م 3دةبيَتة زياد بوونى هةر ()50م 3كوَنكريت كة دةبيَت
َيَندةرى ثرِوَذة بةر لة ئةجنام دانى كارى
َوى تر بوَ تةمةنى ( )28رِوَذى وةربطرييَت .وة هةروةها ثيَويستة بةل
سيَ دانة شةشثال
َوى كوَنكريتةكة ئامادة بكات كة هاوشيَوةى هيَزى بةرطرى داواكراو بيَت ( )+3MPaلة طةلَ
كوَنكريتى ,ديزاينى تيَكةال
هاوثيَض كردنى ئةجنامى ثشكنينى تاقيطةيي بوَ طشت مةوادى ثيَكهاتةى كوَنكريتةكة.
َسةنطاندن و ثةسةند كردن ياخود رِةت كردنةوةى كؤنكريت ثشت دةبةسرتيَت بة كوَدى عيَراقي
شايانى باسة كة لة هةل
َسةنطاندن و قبولَ كردنى كوَنكريت لة بينادا .ثرسيار ليَرةدا ئةوةية
َى  1987برِطةى ( )2.4.4بوَ هةل
ذمارة ( )1سال
ئةطةر بة طويَرةى ئةو ثيَوةرانةى كة ديارى كراون ئةجنامةكان دةرنةضوون ضى بكريَت؟ واتة هةنطاوة ثيَويستةكان ضني بوَ
َوى كوَنكريتى لة ثرِوَذةكاندا؟
َة كردن لة طةلَ ئةجنامى دةرنةضووى شةش ثال
مامةل
بوَ تاوتويَ كردنى ئةم بابةتة ,بةدواداضوون دةكةين بوَ كوَدى عيَراقي و سةرضاوةكانى تر وةك لة خوارةوة:
َى :1987
يةكةم :بة ثشت بةسنت بة كوَدى عيَراقي ذمارة  1سال
َوي تاقيطةيي "نةوةك ثيَطةيي" كةمرت بيَت لة بةرطرى
 .1ئةطةر بيَتوو ثشكنيين بةرطرى تةنها طروثيَكى شةشثال
داواكراو لة ديزاين بة برِى زياتر لة  3ميَطاثاسكالَ ,ئةوا تةنها ئةو كوَنكريتة لة ثرِوَذةكة كة دةاللةت لةو طروثة
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َوةكانيان دةرضوون
َوة دةكات بة سةرنةكةوتوو دادةنريَت و كوَنكريتى بةشةكانى تر كة ئةجنامى طروثي شةشثال
شةشثال
َو=  3دانة" (برِوانة برِطةى )2.4.7
طرفتيان نيية" .تيَبينى :طروث ياخود سيَتى شةشثال
َوى تاقيطةيي "نةوةك ثيَطةيي" بةرطريةكةى كةمرت بيَت لة بةرطرى داواكراو
 .2ئةطةر بيَتوو زياتر لة طروثيَكى شةشثال
َوة تاقيطةييةكان (واتة هةر
بة برِى زياتر لة  3ميَطاثاسكالَ ,وة ياخود ئةطةر تيَكرِاى ئةجنامةكانى ثشكنينى شةشثال
 12دانة) بة برِى  3ميَطاثاسكالَ زياتر نةبيَت لة بةرطرى داواكراو لة ديزاين ,ئةوا تةواوى ئةو كوَنكريتةى كة ئةو
ثشكنينانة بوَيان ئةجنام دراوة بة دةرنةضوو هةذمار دةكريَن( .برِوانة برِطةى )2.4.8
َوة تاقيطةييةكان لة بةرطرى داواكراو لة ديزاين بة برِى 3
 .3ئةطةر بيَتوو تيَكرِاى ئةجنامةكانى ثشكنينى شةشثال
َوة تاقيطةييةكان كةمرت بوون لة بةرطرى
ميَطاثاسكالَ زياتر نةبوون ,وة هةروةها ئةجنامى هةر تاكيَك لة شةشثال
داواكراو لة ديزاين بة برِى زياتر لة  3ميَطاثاسكالَ ,ئةوا دةبيَت هةنطاوى بة ثةلة بنريَت بوَ زياد كردنى تيَكرِاى
ئةجنامى ثشكنينى بةرطرى بوَ كارى كوَنكريتى ئايندة( .برِوانة برِطةى )2.5.1
 .4ئةو رِيَوشويَنةى كة ثيَويستة بطرييَتة بةر لة بارةى ضارةنوسي ئةو كوَنكريتةى كة ئةجنامى ثشكنينةكةى دةرنةضووة
َيشيدا دةبيَت
َى  1و  2ى سةرةوة باس كرا) لة اليةن "ئةندازيار"ةوة دةست نيشان دةكريَت ,وة لة طةل
(وةك لة خال
رِةضاوى دةرهاويشتة تةكنيكييةكان بكريَت لة رِووى جوَر و رِِِادةى هاوتانةبوون ,وة هةروةها دةرهاويشتة ئابوورييةكان
َتةرتاتيظيَك( .برِوانة برِطةى )2.5.2
رِةضاو بكريَن بوَ برِيار دان لة رِيَوشويَنيَك لة نيَوان ضةند ئةل
َةتى ساكار ئةطةر بيَتوو ثيَداضوونةوة
 .5ئةو رِيَوشويَنانةى ئةندازيار دةيانطريَتة بةر بريتني لة ثةسةند كردن لة حال
َطرتنى سةنطةكانى هةية ,تا دةطاتة رِةت كردنةوة و
ذميَركارييةكان دةريبخةن كة بيناكة بة بيَ مةترسي تواناى هةل
َةتة هةرة دذوارةكان( .برِوانة برِطةى )2.5.3
البردن لة حال
َطرتنى
 .6ئةطةر سةمليَنرا كة بةرطرى كوَنكريتةكة الوازة و كردة ذميَريارييةكانيش دةرياخنست كة تواناى بيناكة بوَ هةل
سةنطةكان بة شيَوةيةكى بةرضاو كةمى كردووة ,ئةوا دةكريَت ثشكنينى كوَرِ ئةجنام بدريَت بوَ ئةو رِووبةرةى كة ثرسيار
لة بيَ هيَزييةكةى هةية بة وةرطرتنى  4كوَرِ لة برى هةر سيَتيَكى ثشكنني كة ئةجنامةكةى بة برِى زياتر لة 3
َنيا بوون لة دروستى ئةجنامى كوَرِةكان,
ميَطاثاسكالَ لة بةرطرى داواكراو كةمرت بيَت( .برِوانة برِطةى  .)2.5.4وة بوَ دل
ئةو كوَرِةى كة كةوتبيَتة زوَني دةرزدار يان نارِيَك بيَت يان بةر شيش كةوتبيَت دةتوانريَت دووبارة بثشكنريَتةوة.
 .7كوَنكرييت ئةو رِووبةرة بة طوجناو دادةنريَت ئةطةر تيَكرِاى ئةجنامى  4كوَرِةكة كةمرت نةبيَت لة %80ى بةرطرى داواكراو
َنيا بوون لة
وة بةو مةرجةى كة هيض كام لة كوَرِةكان لة 3/2ى (واتا  )%67بةرطرى داواكراو كةمرت نةبن .بوَ دل
دروستى ئةجنامى كوَرِةكان ,ئةو كوَرِةى كة كةوتبيَتة زوَني دةرزدار يان نارِيَك بيَت يان بةر شيش كةوتبيَت دةتوانريَت
دووبارة بثشكنريَنةوة( .برِوانة برِطةى )2.5.6
 .8ئةطةر هاتووئةو ثيَوةرةى بوَ دةرضوونى كوَرِةكان دياريكرا نةهاتةدى ,وة توانا و سةالمةتى بيناكة ياخود ثيَكهاتةيةكى
بيناكة لة طوماندا مايةوة ,ئةوا ئةندازيار بوَى هةية فةرمان بدات بة ثشكنينى بارليَنان ( )load testبوَ ئةو
بةشة لة بيناكة كة جيَى ثرسيارة ,وة ياخود دةتوانيَت رِيَوشويَنى تر بطريَتة بةر كة بطوجنيَن لة طةلَ بارودوَخي
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ثشكنينةكان وةكوو ثشكنينى ( )ultrasonicوة ياخود جوَرةكانى ترى ثشكنينى نةشكيَنةر (non-
 )destructiveكة لة رِيَ ي كةسانى ثسثوَرِةوة دةبيَت ئةجنام بدريَت( .برِوانة برِطةى )2.5.7
 .9ثشكنينى بارليَنان تةنها بوَ ( )flexural memberةكان ثيادة دةكريَت" -ئةوانةى كة بة ئةستون لة سةر
تةوةرةكةيان سةنط و باريان لة سةرة وةكوو جسر و سقف"( .برِوانة برِطةى )18.2.1.1
 .10ثيَكهاتةكانى تر جطة لة ( )flexural memberةكان "- ,وةكوو دينطةكان" ,باشرت واية كة بة شيكردنةوة
( )analysisدراسةيان بوَ بكريَت( .برِوانة برِطةى )18.3
 .11ئةطةر هاتوو ئةو بيناية ياخود ثيَكهاتةيةى كة دراسةى بوَ دةكريَت نةطوجنا لة طةلَ ئةو ثيَوةرانةى لة ثشكنينى
بارليَنان ياخود لة شيكردنةوةى ديزاين بوَى دياريكرا بوو ,ئةوا دةكريَت سنوريَكى لةخوارتر بوَ بارليَنانةكةى دياري
بكريَت بة ثشت بةسنت بة ئةجنامةكانى ثشكنينى بارليَنانةكة ياخود شيكردنةوةكة( .برِوانة برِطةى )18.4
َسةنطاندنى بابةتةكة بة طويَرةى كوَدى ئةمريكى (:)ACI
دووةم :تيَرِوانني و هةل

بة ثشت بةسنت بة هاتوو لة كوَدى بيناكارى كوَنكريت ( )ACI 318M-14 Building Codeبرِطةى ( )5.6بوَ
َسةنطاندن و قبولَ كردنى كوَنكريت لة بينادا:
هةل
َوى كوَنكريت سةركةوتوو نةبوو بة ثىَ ى ثيَويستيةكانى ديزاينى بيناكارى
 .1ئةطةر ئةجنامى ثشكنينى بةرطرى شةش ثال
َنيا بيَت لة تواناى بةرطرى بيناكة بة
ثروَذةكة وة طومان نةبوو لة سةر كوَنكريتة بةكار هاتووةكة ئةوا دةكريَت ئةندازيار دل
ئةجنام دانى شيكردنةوةيةكى ئةندازيارى بوَ بيناكة .وة ئةطةر ئةجنامةكانى شيكردنةوةكة سةركةوتوو بوو ئةوا ئةم ئةجنامانة
قبولَ دةكريَن.
 .2ئةطةر ئةجنامةكانى شيكردنةوةى بيناكة سةركةوتوو نةبوو وة طومان لةسةر سةالمةتى بيناكة هةبوو ئةوا دةبيَت كوَرِ
لةم شويَنانة وةربطرييَت كة كوَنكريتةكة ناسةركةوتوو بووة وة ذمارةى كوَرِةكان دةبيَت لة  3كوَرِ كةمرت نةبيَت.
 .3لةو شويَنانةى كة ناكريَت كوَرِ وةربطرييَت ,دةكريَت ثشكنينى هاوبةشى شةثوَلةكانى سةرووى دةنط و ضةكوضى
طةرِيَنةوة وةربطرييَت ( )Combined method of Ultrasonic and Hammer Testوة بة هةمان شيَوةى
َة لة طةلَ ئةجنامةكانى بكريَت.
كوَرِةكان مامةل
 .4ئةطةر ئةجنامةكانى كوَرِةكان سةركةوتوو نةبوو وة طومان لة سةر سةالمةتى بيناكة دروست بوو ئةوا دةكريَت ثشكنينى
َنيا بوون لة سةالمةتى بيناكة ياخود بوَ بةشة دةرنةضووةكة.
بارليَنانى ( )Load Testبوَ بكريَت بوَ دل
 .5ئةطةر ثشكنينى بارليَنان سةركةوتوو بوو ئةوا كوَنكريتةكة قبولَ دةكريَت.
 .6ئةطةر ئةجنامى ثشكنينى بارليَنان سةركةوتوو نةبوو وة طومان لة سةر سةالمةتى بيناكة دروست بوو ئةوا دةكريَت
هةموو كوَنكريتةكة تيَك بدريَت وة قبولَ نةكريَت وة ياخود دةكريَت بيناكة بةهيَز بكريَت بة شيَوةيةكى ئةندازيارى كة
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ديزاينةرى كارةكة ثيَشنيازى دةكات بة مةرجيَك مةبةست و شيَوازى بيناكة نةشيَويَنريَت وة رِةزامةندى خاوةنكارى لة سةر
هةبيَت.
سيَيةم :تيَرِوانينى ضةند سةرضاوةيةكى زانستيى تر:
 .1لة كوَدى  IS 456:2000برِطةى  17.5هاتووة كة" :ئةطةر ئةجنامى كوَرِةكان دةرنةضوون ياخود نةتوانرا
ثشكنينةكة ئةجنام بدريَت ,ئةوا دةكريَت ثشكنينى بارليَنان ئةجنام بدريَت بوَ ثيَكهاتةكانى ( flexuralئةوانةى كة لة
ذيَر هيَزى ئةستوون لة سةر تةوةرةى دريَذيةكةيان دان) وة ياخود شيكردنةوةى سرتاكضةرةكة بكريَت بوَ ثيَكهاتةكانى
َتةرناتيظ بوَ ثشكنينى كوَرِ ياخود بوَ ثرِ كردنةوةى داتا لة برى ذمارةى
( .)non-flexuralهةروةها هاتووة كة وةكوو ئةل
كوَرِةكان (ئةطةر نةتوانرا سةرجةم كوَرِةكان وةربطرييَن) ,ئةوا دةكريَت ثشكنينةكانى ()non-destructive tests
ئةجنام بدريَن وةكوو ثشكنينى ultrasonic, rebound hammer, probe penetration, pull out
"and maturity.
َةتانةى كة
 .2وة لة كتيَبى ( )Principles of Testing Soils, Rocks, and Concreteهاتووة" :لةو حال
َم كواليَتى ئةو كوَنكريتةى هةية لة ثيَطة وةك ثيَويست نةبيَت و ئاماذةى
َوةكان دةرضووبن بةال
هةرضةند ئةجنامى شةشثال
الوازى ىلَ بةدى بكريَت وةكوو دياردةى ( ,)segregationثةستانةوةى ناتةواو و بةكار نةهيَنانى ظابريَتةر ,كةموكورِى
َب لة ثيَشوةخت ,وة ياخود كاريطةرييةكانى كةشوهةواى لةسةر
َب ,ئاورِشيَنى ناتةواو ,بارليَنان وةيان البردنى قال
لة قال
بيَت ئةمانة طشتى وادةخوازن كة بة ئةجنام دانى كوَرِ تيَست كواليَتى ئةو كارانة جاريَكى تر بثشكنريَنةوة" .
 .3وة لة ( )International Building Code, International Code Councilبرِطةى  1604.6وة

 1709.1دا هاتووة" :ثيَويستة ثشكنينى بارليَنان ياخود شيكردنةوة و ريديزاين ئةجنام بدريَت ئةطةر سةالمةتى بيناكة
َطرتنى بارةكان كةمة ,ئةوا يان بارةكان
بوَ بةكارهيَنةرةكانى لة ثرسياردا بيَت .ئةطةر دةركةوت كة تواناى بيناكة بوَ هةل
لة شويَنة الوازةكان دوور دةخريَنةوة بة ثيَداضوونةوة بة ديزاينةكان وة يان ئةو بةشة تيَك دةدريَت".
 .4وة لة ()Concrete Technology, 2nd Edition, 2010. By A.M. Neville and J.J. Brooks
هاتووة " :ثشكنينى ك َورِ وةردةطرييَت ئةطةر بيَتوو رِيَطةكانى ترى ( )non-destructive testلةبار نةبن بوَ
ئةجنامدان".
 .5وة لة ( )Design and Control of Concrete Mixtures, 14th Edition, 2003. By PCAهاتووة:
" تيَستةكانى  Nondestructiveنابن بة شويَنطرةوةى كؤرِ تيَست (  ASTM C 42يان ".) AASHTO T 24
 .6وة لة ( )Structural Design Guide to ACI Building Code, 4th Edition, 1998هاتووة:
"ثيَويستة نرخى ' fcى بةكار هاتوو لة ديزاين بؤ هةر برِطةيةك لة سةر نةخشةكان ئاماذةى ثىَ بدريَت وة ئةو نرخة
بريتية لة هيَزى بةرطرتنى كؤنكريت لة تةمةنى  28رِؤذى .ئةطةر هاتوو ئةجنامةكانى ثشكنني دةرنةضوون ,ئةوا
رِيَطة بة كؤرِ تيَست دةدريَت .لة هةنطاوى بةر لة ثةنا بردن بؤ بةهيَز كردن ,البردنى قورسايي ,تيَكدان و دروست
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َينةوةى شيكارى يان تيَستى
َسةنطاندنى تواناى بةرطرى ض لة رِيَطةى ليَكؤل
كردنةوة ,كؤد رِيَطةى داوة بة هةل
بارليَنان.
َسةنطاندنى تواناى بةرطرى لة رِيَطةى شيكردنةوةى ثيَوانة و ثيَكهاتةكانى بةشة كؤنكريت كراوةكانى
هةل
سرتاكضةر ةكةوة دةبيَت .وة ياخود دةتوانريَت لة برى ئةوة ثشكنينى بارليَنان بة جيا وة ياخود لة طةلَ شيكردنةوة
َسةنطاندنة شيكارييةكان ثيَشنيار دةكريَن بؤ ئةو
َسةنطاندنى تواناى سرتاكضةرةكة .هةل
ئةجنام بدريَت بؤ هةل
سرتاكضةرانةى كة كورتهيَنان لة تواناى بةرطريان بةوة ليَك بدريَتةوة كة بة هؤى كاريطةرى هيَزى ضةمانةوة يان
َم ئةطةر بة تةواوى نةزانرا ئةو كةم بوون لة تواناية بؤ ضى
هيَزى تةوةرةييةوة بيَت (ض بة جيا بن يان بة يةكةوة) .بةال
َسةنطاندنى تواناكة لة رِيَطةى ثشكنينى بارليَنانةوة ثيَويستة ئةجنام
دةطةرِيَتةوة وةك لة بينايةى كؤندا ,ئةوا هةل
َةتى بوونى طومان لة هةر بةشيَكى كؤنكريتى تازة دارِيَذراو ,ئةوا دةكريَت شيَوازةكانى ثةيرِةو
بدريَت .وة لة حال
بكريَن .ئةجنامى ئةو ثشكنينانة سوودبةخش دةبن ض بؤ رِةواندنةوةى طومانةكان ياخود بؤ دةست نيشان كردنى
َسةنطاندنى شيكاري لة هةنطاوى داهاتوودا".
بةشة بىَ هيَزةكة و ثيَدانى زانيارى لةبارةيةوة بؤ ئةجنام دانى هةل

دةرئةجنام:
َسووكةوت
بة سةرنج دانى كوَدى عيَراقي و سةرضاوةكانى سةرةوة ,ضةند سةرجنيَك دةخةينة رِوو بؤ مةبةستى ضؤنيةتى هةل
كردن لة طةلَ بابةتى دةرنةضوونى كؤنكريت لة ثرِوَذةكاندا:
.1

ئةوةى رِاستى بيَت كوَد لة والَتان هةر  3سالَ جاريَك ئةثدةيت و نوىَ دةكريَتةوة و هاوتا دةكريَت بة طويَرةى

َم الى ئيَمة وا نزيكةى  3دةيةية (لة )1987ةوة كة هةر كار بة يةك كوَد دةكريَت,
ئةو ثيَشكةوتنانةى ديَنة كايةوة ,بةال
َيَني "ثيَويستة ئاماذة بكريَت بة ثةيرِةو كردنى كوَدى عيَراقي لة سةرجةم دةرخستةكان و لة
بوَية دروسترت ئةوةية كة بل
َةتيية باوةرِثيَكراوةكان
َةتى نةبوونى برِطةيةكى تايبةت لة كوَدى عيَراقي ئةوا دةكريَت ثشت ببةسرتيَت بة كوَدة نيَودةول
حال
تا ئةو كاتةى كوَدى عيَراقي نويَ دةكريَتةوة".
َم دياردةى
 .2ئاماذة دان بة كةمرتين هيَزى بةرطرى لة جياتى رِيَذةى قةبارةيي لة تةندةرى ثرِوَذة هةنطاويَكى دروستة (بةال
نوسينى رِيَذةى قةبارةيي ثيَوانةيي وةك ( )4:2:1يان رِيَذةى نا ثيَوانةيي تر لة تةندةرةكان كة تا ئيَستاش هةر ماوة,
كيَشةي ضوَنيةتى هةذمار كردنى هيَزى بةرطرى دروست دةكات و بوَية ثيَويستة لة تةندةر جوَرى ()Concrete Grade
َم
ديارى بكريَت وةك لة كوَدى عيَراقي برِطة  2.1.6ئاماذةيان ثيَ دراوة وة بةهاى 𝐮𝐜𝐟 ياخود  fc ′ديارى بكريَت) .بةال
سةبارةت بة كةمرتين هيَزى بةرطرى ,هةر لة كوَدى عيَراقي برِطة  2.1.6خشتةى  2.1هاتووة كة بوَ كوَنكريتى شيشدار
كةمرتين هيَزى بةرطرى دةكاتة  20ميَطاثاسكالَ و بةدوايدا  25ميَطاثاسكالَ ديَت ,بوَية دةكريَت ديزاينةر لة 25
َم بة هؤى كؤنرتؤأل نةكردنى كواليتى ثيَشنيار دةكريَت كةمرت لة 25
ميَطاثاسكا َل كةمرتيش بةكار بهيَنيَت بةال
ميَطاثاسكالَ بةكار نةيةت.
.3

َوةكان سةركةوتوو نةبوو
بة سةرنج دانى كوَى عيَراقي ئةوةمان بوَ دةردةكةويَت كة ئةطةر هاتوو ثشكنينى شةشثال

َكوو كوَدى عيَراقي سةرةتا "ئةندازيار" رِادةسثيَريَت بوَ طرتنة بةرى
ئةوا رِاستةوخوَ ثشكنينى كوَرِ ئةجنام نادريَت بةل
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َوةكان .ئةطةر رِيَذةى دةرنةضوونةكة كةم بوو ئةوا دةكريَت
رِيَوشويَنيَكى طوجناو بة سةرجندانى رِاددةى دةرنةضوونى شةشثال
َم ئةطةر رِيَذةى
َطرتنى سةنطةكانى سةرى بة سةالمةتى .بةال
َنيا بوون لة تواناى كوَنكريتةكة بوَ هةل
رِيديزاين بكريَت بوَ دل
دةرنةضوونةكة زوَر بوو ئةوا دةكريَت "ئةندازيار" برِيارى تيَكدانى ئةو كوَنكريتة شكست خواردووة بدات بة بيَ ئةجنام دانى
َوةكان كةمرت بوو لة بةرطرى داواكراو لة ديزاين بة زياتر لة  3ميَطاثاسكالَ
ثشكنينى كوَرِ .وة ئةطةر هاتوو بةرطرى شةشثال
َطرتنى
َم زوَر لة خوار ئةو برِةوة نةبوو) وة لة ئةجنامى ريديزاينةكة دةركةوت كة تواناى كوَنكريتةكة بوَ هةل
( بةال
سةنطةكانى سةرى كةمى كردبوو ,ئةوا ئةو كاتة دةكريَت ثشكنينى كوَرِ ئةجنام بدريَت( .برِوانة برِطةكانى  2.2.2وة
 2.5.3وة  2.5.4لة كوَدى عيَراقي).
.4

بة بةراورد كردن لة طةأل كوَدى عيَراقي ئةوةمان بوَ دةردةكةويَت كة ئةطةر توانا و سةالمةتى بيناكة ياخود

ثيَكهاتةيةكى بيناكة لة طوماندا مايةوة (واتة ئةطةر كوَرِ تيَست دةرنةضوو يان نةكرا ئةجنام بدريَت) ,ئةوا ئةندازيار بوَى
هةية فةرمان بدات بة ثشكنينى بارليَنان ((( )load testبوَ ( )flexural memberةكان وةكوو جسر و سقف))
َم بوَ ثيَكهاتةكانى تر جطة لة ( )flexural memberةكان ,وةكوو دينطةكان,
بوَ ئةو بةشةى كة جيَى ثرسيارة ,بةال
دةكريَت بة ريديزاين دراسةيان بوَ بكريَت ( -برِطةى  .)18.3وة ياخود دةتوانيَت رِيَوشويَنى تر بطريَتة بةر كة بطوجنيَن
لة طةلَ بارودوَخي ثشكنينةكان وةكوو ثشكنينى ( )ultrasonicوة ياخود جوَرةكانى ترى ثشكنينى نةشكيَنةر (non-
 )destructiveوةكوو (( .)Hammer Schmidtبرِوانة برِطةى )2.5.7
.5

َم بة البردنى فاكتةرى طةرِاندنةوةى تةمةن بة رِيَذةيةكى كةم لة خوار بةرطرى
َوةكان دةرضوون بةال
ئةطةر شةشثال

َوةكان مةترسيدار نةبيَت و ئةو كات كوَدى عيَراقي ,وةك لة
داواكراو مبيَننةوة ,ئةوة ماناى واية كة دةرنةضوونى شةشثال
ثيَشرت بامسان كرد" ,ئةندازيار" رِادةسثيَريَت بوَ برِيار دان لة سةر طرتنة بةرى رِيَوشويَنيَكى طوجناو بوَ ضارةنوسي
كوَنكريتةكة وة ئةطةرى ثةسةند كردنةكةش بة سةركةوتنى ثشكنينى ( )hammer Schmidtلة ئارادا دةبيَت.
.6

َةكانى سةرةوة وةك ضارةسةر بوَشويَنة دةرنةضووةكان ,ثيَويستة داشكان بوَ نرخى
بوَ هةر يةكيَك لة خال

َوةكان لة كاتى ئةجنام
برِطةكة ئةجنام بدريَت بة رِيَذةى( x 2 :رِيَذةى دةرنةضوون لة ئةجنامى ك َورِةكان ,يان شةشثال

نةدانى ثشكنينى ك َورِ) بة بةراورد لة طةلَ هيَزى داواكراوى بنةرِةتى .وة ياخود بة سةرنج دانى نوسراوى (مديرية
األأشغال العسكرية -األنشاءات) ذمارة ( )1055لة  1978/1/8لة (مواصفات األعمال األنشائية لمديرية
َو يان كوَرِةكان ئةطةر
َى شةشةم كة تيايدا هاتووة كة بة دواى دةرنةضوونى شةشثال
األشغال العسكرية العراقية) لة خال
هاتوو ئةجنامى ثشكنني و رِيَوشويَنةكانى تر سةركةوتوو بوون ,ئةوا دةتوانني رِيَذةى داشكاندن بةو شيَوة نزيك كراوةيةى كة
لة هاوكيَشةكةدا لة نوسراوةكة هاتووة ياخود بة طويَرةى نرخي برِطةكة لة تةندةر بةم شيَوةى لةم خشتةى خوارةوةدا هاتووة
ديارى بكةين وة لة هةردوو باردا ئةجنامةكان ليَك نزيكن:
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تيَكرِاى هيَزى بةرطرتنى منوونةكان بةراورد رِيَذةى داشكاندن بةراورد
لةطةلَ تيَضوونى كارةكة
لة طةلَ هيَزى دياريكراو لة مواسةفات
%100
%97
%94
%91
%88
%85
%82
%79
%76

%0
%5
%10
%15
%20
%25
%35
%55
%75

َوةكان ,تةنها ئةجنامى ثشكنينى  28رِوَذى
 .7تاكة ثيَوةر بوَ برِيار دان لة دةرضوون ياخود دةرنةضوونى ثشكنينى شةشثال
َوةكانة و ئةجنامى  7رِوَذى بة هةند وةرناطرييَت (برِوانةكوَدى عيَراقي برِطة  .)2.1.1كةواتة دةرنةضوونى
شةشثال
ئةجنامةكانى  7رِوَذى ماناى دةرنةضونى ئةجنامةكانى  28رِوَذى ناطةيةنيَت .ئةجنامى  7رِوَذى طرنطييةكةى زباتر بوَ
َيَندةر و اليةنى دابينكارى كوَنكريتةكةية وةك ئاماذةيةكى سةرةتايي بوَ ثيَشبينى كردنى بةرطرى داواكراو و باشرت
بةل
َة كردن لة طةلَ دوَخيَكى ئاوا كة ئةجنامةكانى 7
كردنى كواليَتى طرياوةكان ئةطةر الوازييةك بةدى كرا .بوَ مامةل
رِوَذى دةرنةضوون دةبيَت:
َثةساردنى هةموو ضاالكييةك كة بكةويَتة سةروو ئةو بةشةوة ياخود ثةيوةست بيَت ثيَوةى,
 برِيار بدريَت بة هةل


َنيا بوون
بةر لة ئةجنامدانى كارى كوَنكريتى داهاتوو ,ثيَويستة ثيَداضوونةوة بكريَت بة ديزاينى طرياوةكة بوَ دل
لة دروستى ديزاينى طرياوةكة.



بة رِاويَذ كردن لة طةلَ ديزاينةر ,جاريَكى تر طرياوةى ئةزمونى بة هةمان ديزاين كة بوَ طرياوةكة لة اليةن
ديزاينةرةوة ديارى كراوة ئامادة بكريَت و هةولَ بدريَت بة تةواويي كوَنرتوَلَ بكريَت ئينجا لة تةمةنى  7رِوَذى
َنيا
ثشكنينى بوَ بكريَت (وة دةكريَت لة هةمان تاقيطة يان تاقيطةيةكى تر ئةو ثشكنينة ئةجنام بدريَت) بوَ دل
بوون لةوةى ديزاينى طرياوةكة هاوتاية لةطةلَ بةرطرى داواكراو ياخود نا.



بوَ رِيَ و شويَنةكانى داهاتوو دةبيَت ضاوةرِوان بكريَت تا ثشكنينى تةمةنى  28رِوَذى.

َوةكان لة كةشوهةواى
َو لة ثشكنينى تةمةنى  28رِوَذى (ئةطةر هاتوو شةشثال
 .8بوَ برِيار دان لة دةرضوونى شةشثال
ثيَطةى كار وةرطريابوون) ,ئةوا ئةم دوو مةرجةى خوارةوة دةبيَت بيَتة دي:
َوةكة نابيَت كةمرت بيَت لة بةرطرى داواكراو لة ديزاين واتة 𝑢𝑐𝑓
 )1تيَكرِاى هيَزى بةرطرى هةر ضوار طروثي شةشثال

َو نابيَت بة برِى زياتر لة  3ميَطاثاسكالَ كةمرت بيَت لة بةرطرى داواكراو لة
 )2ئةجنامى هيض طروثيَك لة شةشثال
ديزاين 𝑢𝑐𝑓
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َم
َوةكانى لة ثيَطة وةردةطرييَن بةال
َةكة لة كوَدى عيَراقي تايبةت نةكراوة بة شةشثال
 .9مةرجي زيادةى  3ميَطاثاسكال
َثشتييةك بوَ باشرت
كاريَكى باشة ئةطةر ئةو رِيَنماييانةى طشتاندنيان بوَ كراوة لةو بارةوة بة كارايي مبيَننةوة وةك ثال
َة نابيَت داشكاندن لة
َةتى نةهاتنة دى ئةو مةرجى زيادةى  3ميَطاثاسكال
َم لة حال
كردنى كواليَتى كوَنكريت بةال
برِطةكة بكريَت.
َةت هةية:
 .10بوَ ئةو كوَنكريتةى كة ثشكنينى بةرطرى بوَ ئةجنام دةدةين ضوار حال
َوةكانيش بةهيَزن و لة ثشكنني دةرضوون.
 /1كوَنكريتةكة لة ثرِوَذةكةدا بة هيَزة ,و شةشثال
َوةكانيش بيَهيَزن و لة ثشكنني دةرنةضوون.
 /2كوَنكريتةكة لة ثرِوَذةكةدا بيَ هيَزة ,و شةشثال
َوةكانيش بةهيَزن و لة ثشكنني دةرضوون !!.
 /3كوَنكريتةكة لة ثرِوَذةكةدا بيَ هيَزة ,و شةشثال
َوةكانيش بيَهيَزن و لة ثشكنني دةرنةضوون !!.
 /4كوَنكريتةكة لة ثرِوَذةكةدا بة هيَزة ,و شةشثال
َو لة ثشكنني ماناى بةهيَزى و توَكمةيي كوَنكريتى رِاستةقينة لة ثيَطة
َيَني هةموو دةرضوونيَكى شةشثال
بوَية دةتوانني بل
َوانةى كة بة ئةجنامى زوَر بةرزتر لة بةرطرى داواكراو دةرضوون و لة ثرِوَذةكانى هةريَم
ناطةيةنيَت(بة تايبةت ئةو شةشثال
َنيا بوون لة كوَنكريتى رِاستةقينة لة
َةتة زوَر باوة !) ,وة ثيَضةوانةكةيشى هةر رِاستة .دةكريَت لةم رِووةوة بوَ دل
ئةم حال
ثرِوَذةكةدا بة رِيَطةى ( )visual inspectionو بةكار هيَنانى ئاميَرى ووردبني لة رِىَ ي ئةندازياريَكى ضاوساغ و
َنيا بوون لة نةبوونى دةرز و ضوونيةكى كوَنكريتةكة و نيشانةكانى ترى الوازى و داكةوتن ...هتد" ,وة
شارةزاوة "وةكوو دل
يةكيَك لة ثشكنينةكانى ( )non-destructiveتواناى رِاستةقينةى كوَنكريتةكة ثشت رِاست بكريَتةوة .بوَية كواليَتى
َو ,ثشكنينى ثيَطةييش بكريَت بة مةرج
كوَنكريت لة ثرِوَذةكاندا بةوة باش دةبيَت كة لة ثالَ ثشكنينى تاقيطةيي شةشثال
لة تةندةرى ثرِوَذةكانى داهاتوودا.
َوةكان لة ثشكنينى  28رِوَذى دةبيَت:
َةتى دةرنةضوونى شةشثال
 .11لة حال
 )1دةست بة جيَ فةرمان بدريَت بة رِاطرتنى كارةكانى كوَنكريت كردن و هةر ضاالكييةك كة لةسةر ئةو بةشةوة ئةجنام
بدريَت و ثيَوةي ثةيوةست بيَت.
َوةكان بة رِيَذةيةكى كةم الياندابيَت لة بةرطرى داواكراو ئةوا دةكريَت رِيديزاين بكريَتةوة بوَ
 )2ئةطةر ئةجنامى شةشثال
َنيا بوون لةوةى بيناكة بةو بةرطرييةى بةدةست هاتووة
بةشة الوازةكة و كوَنكريتى دةوروثشتةكةى لة ثرِوَذةكةدا بوَ دل
كة كةمرتة لة بةرطرى داواكراو لة ديزاين بة سةالمةتى دةميَنيَتةوة و ثةسةند دةكريَت ياخود نا .ئةطةر دةركةوت كة
بةرطرى بةدةست هاتوو طوجناوة ,ئةوا كوَنكريتةكة ثةسةند دةكريَت و دةبيَت بةَليَندةر ثيَداضوونةوة بة ديزاينى طرياوةكة
َوةكانى ئايندة.
بكاتةوة بوَ زياد كردنى تواناى بةرطرى شةشثال
َوةكان بيَ هيَزن ,برِيار بدريَت بة ثشكنينى خودى كوَنكريتةكة لة
َنيا بوون لةوةى كة ئايا تةنها شةشثال
 )3بوَ دل
ثرِوَذةكةدا وةكوو ثشكنينى كوَرِ ياخود جوَرةكانى ترى ثشكنينى ثيَطةيي (.)non-destructive test
 )4ئةطةر ئةجنامى ثشكنينة ثيَطةييةكان دةريان خست كة تواناى كوَنكريتةكة لة ثرِوَذةكةدا الوازة ,ئةوا دةبيَت
ثشكنينى بارليَنان ئةجنام بدريَت و زوَرترين برِى ئةو سةنطة دياري بكريَت كة سقف و جسرةكان بة بةرطريية
هةنطاوةكانى دواى شكستى كوَنكريت لة ثرِوَذةكان-
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َيبطرن (ضونكة ناتوانيَت بةرطةى ئةو سةنطة بطريَت كة لة ديزاينةكة بوَى دياريكراوة).
رِاستةقينةكةيان دةتوانن هةل
ثيَكهاتةكانى تر ( )non flexural membersبة ثيَداضوونة و شيكردنةوةى ديزاينةكةيان ضيَك دةكريَنةوة .بة
ثيَداضوونةوة بة ديزاينى ئةو ثارضةية ,دةبيَت ئةو سةنطة زيَدةكيةى هةية دابةش بكريَتةوة بةسةر ئةو ثارضانةى كة
َوةكانيان لة ثشكنني دةرضوون و كاريطةرييةكة لة سةر ئةو ثارضة الوازة كةم بكريَتةوة .بةمةش رِيديزاين مةزةندة
شةشثال
دةكريَت طوَرِينى دووريةكان ,زياد كردنى شيش ,بةهيَز كردنى طرياوةى كوَنكريتى ,زياد كردن يان البردنى دينطة و جسر
و سقف ,البردنى ئاميَرى قورس لة سةر ئةو بةشة وة ياخود طوَرِانكارى تر لة نةخشةى كارة كوَنكريتييةكان و نهوَمةكانى
داهاتوو بطريَتة خوَ.
َوةكان ياخود كوَرِةكان ,شيَوازى ()strengthening
 )5دةكريَت بوَ قةرةبوو كردنةوةى جياوازى بةرطرى شةشثال
ثيادة بكريَت بوَ بةهيَز كردنى بةشة الوازةكة لة جياتى طوَرِانكارى لة ديزاينةكان بوَ ئةوةى ئةو بةشة الوازة بتوانيَت
َبطريَت.
بطاتةوة ئةو ئاستةى كة هةمان سةنطى دياريكراو لة ديزاينة بنةرِةتةكة هةل
َوةكان و بةرطرى داواكراو لة ديزاين بة شيَوةيةكى بةرضاو اليدابوو ,ئةوا
 )6ئةطةر هاتوو جياوازى لة بةرطرى شةشثال
دةكريَت برِيار بدريَت بة تيَكدانى كوَنكريتةكة و دارِشتنةوةى كوَنكريتيَكى تازة بة بةرطرى داواكراو .ليَرةشدا ثيَويستة
َب بةندى و دارِشتنةوةى كوَنكريتةكة
رِةضاوى هةموو ئاستةنطةكانى بةردةم رِووخاندن و البردنى ثامشاوةكان و دووبارة قال
بكريَت بة بيَ زيان طةياندن بة بةشةكانى ترى ثرِوَذةكة و لة طةلَ ثاراستنى سةالمةتى كريَكارةكان.
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