
  في نقابة المهندسين في السليمانيهالسادة لجنة ترقيه المهندسين  / الى
        

  
 بحث \الموضوع 
  

من  فضللقد فكرت في موضوع أقوم بالبحث فيه لتقديمه الى لجنتكم الموقرة لكن لم أجد ا
 ،السردايب ي ف لمعالجة النضوح ةعباره عن أيجاد الحلول المناسب الذي هوهذا الموضوع 

هذه المشكله أصبحت اليوم مشكله معظم السردايب التي لم  يتم انشائها بصورة  حيث ان
  .هندسية دقيقه وبمجوجب المواصفات المطلوبه لها 

احدى آبرى مشاريع شرآه (آمدير مشروع  ٣٠٠٠بالنظر لوجودي في مشروع سليمانيه 
قد فضلت اختيار هذا لمدة اآثر من سنه منذ بدايه العام الماضي ف) بريز لمقاوالت المحدودة 

هذا المشروع آنمودج هي لطريقة معالجة مشكله نضوج المياه الجو فيه من جميع جدران 
  للجو من الثالث للمشروع . السردايب 

  
  : اسباب النضوج عرض  المشكله و : أوال

  :هي السردايب الجدران الجوفيه من نضوج المياه ان  من  اهم  اسباب
  المطلوب لها  ةونكريت بمجوجب المواصفات الهندسيران بالكعدم االهتمام بصب الجد. ١

  بحيث لضعف الكونكريت وحدوث المسامات  حيث انه العوامل التالية من اهم اسباب    
 :لحدوث عملية النضوج  يتكف    

 
  ) ..Concrete Mix Des(عدم  ضبط   نسبة  الخيط  للكونكريت . أ            

  .الهزاز بصورة جيدة أثناء عملية حسب الكونكريت مال عدم  استع.  ب          
  زياده نسبة الماء في الكونكريت عن النسبه المقرره لها والذي يؤدي الى . ج           

  ).Water Cement Ratio( ضعاف الكونكريتا               
  وجود  يثح) آالحصول والرمل(جحة في الفحص استعمال مواد اوليه غير نا. د          

  الى اضعاف الكونكريت وحدوث الخلل في الجدران  يهذه المواد يؤد فيالشوائب              
  
  المواصفات  والمياه وبموجب عدم معالجة الجدران من الخارج باستعمال مواد مانع الرطوبه.  ٢ 

  من لتلف والتاآل  تهايلحما ناء جدار خاصبايه هذه المواد من الخارج ايضا بالهندسيه لها وآذلك حم      
  
حيث من المعروف عند  )Rubber water stop(ة لمواد الخاصه للمفاصل الكونكريتيعدم تثيبت ا.  ٣
ب السرداب مع قسم من الجدران صهذه السراديب يتم انجارها بمرحلتين االولى  لمثلب الكونكريت ص

في هذا القسم من الجدار ويتم ) R.W.S(تسرب المياه ويتم تثيبت مانع ) سم  ٣٠سم الى  ٢٠(بارتفاع 
في به صفي الجدار الذى يتم ) R.W.S(ب الجدار بمرحله أخرى بحيث يكونه النصف المتبقى من هذا ص

بصورة جيدة وعمودية وبموجب المواصفات الهندسية ) R.W.S(المرحله الثانيه يرعى دائما تثيبيت 
  .المطلوبه لها في التصيميم 

  
  
  



  : واسبابها لةلمشكلنموذج  :ثانيا 
العائدة ) ٣٠٠٠مشروع سليمانيه ( الذي آنت اعالج عملية النضوح فيها هوبالنسبة للمشروع 

  :اود ان اذآر اهم اسباب النضوح وهي) بريز(لشرآة 
  
مياه فية ، وان السرداب متنوعه منها مياه جوالمياه المتدفقه من جدران الحظ  وءمن س -١

  .  من المصادر وغيرهاو شبكة المياه  لمجاري القديمة المتضررةشبكه ا
  
  .عدم تنفيذ الجدرن الكونكريتية المسلحة بموجب المواصفات الهندسية لها  -٢
  
اال انه لم  ، شرآات محليه وعالميه لمعالجة مشكله النضوج ةلقد استدعت شرآه بريز عد -٣

عمل  بعد مستقبًال منهم لعدم اعطاءهم الضمان الكافي لعدم عوده النضوج يايتم االتفاق مع 
  . لعدة سنواتولذلك بقت المشكله لمدة طويله  من قبلهم معالجاته

  
  :ايجاد الحل الجذري لمعالجة النضوح   :ثالثا 
د حل سليم لقطع مهندسين استشارين اليجالحل لمعالجة النضوج لقد قمنا باستشارة يجاد اال

ا بالحل الذى نقوم بشرحه ادناه الء المهندسين االستشارين الذى نصحنؤهذا النضوج ومن ه
الذى لديه خبره تزيد عن الخمسين  )فؤاد محمد صالح ره شه(هو االخ المهندس االستشاري 
  :التالي لمدنيه وعلية اقترح علينا الحل عاما في مجاالت الهندسية ا

   
السرداب والمعانيه الموقعية لكمية في  ودراسته بعد االطالع على واقع الحال للمشروع

  : نستخلص مايلي )  Raft Foundation(وطريقة التنفيذ السرداب واالساس سرب المياه ت
  
في خرسانة االساس آما منفذ  انج) ٣(بقطر  االفقيهالبالستيكية ع االنابيب ران عملية ز -١

من االسفل االساس  لىتقليل ضغط المياه علغرض هي المنفذ لألساس من قبل المهندس 
بارتفاع الماء داخل االنابيب مما يسبب تخفيف الضغط الحاصل من وتشتيت تاثيره وذلك 

  ) .من االسفل الى االعلى(االساس  لىالمياه ع
آمية الماء الداخلة في الجدران السرداب ليست بقليلة على المنشا مما يشكل خطر آبير  -٢

األعمال تنفيذ  انه يصعبآما . على متانة الخرسانة واالساس وديمومة المنشا ومقاومته 
بوجود هذه الكميه من المياه وتسربها واآماله على الوجه المطلوب للسرداب  ئيةالنهاا

ى هذا الخطر باسرع وقت ممكن النه وآما علمنا انه فرار الى المنشا لهذا البد من تالباستم
  .المنشا يعاني من هذه المشكلة منذ عدة سنين 

  
  : ى المنشا هو المقترح التاليه عل َامن اسهل الحلول واقلها  تكلفة وضرر -٣

 جريان وتصريف يسهل عملية يكون هذا الخندق ذو ميالنحفر خندق حول السرداب بحيث 
بأتجاه المنهول الرئيسي الذي يتم من خالله ضخ المياه الجوفية الى الشبكة مياه المياه الجوفيه 

 لىضية السرداب عار ىذا الخندق بعمق اآبر من عمق مستويكون هالمجاري الرئيسية ، 
وعرض الخندق يكون آافي ليتمكن العمال من  سم ، ) ٥٠(بـقل يكون اسفلى صبة االساس اال

متر ) ١.٥×  ١.٥(وابعاده تجميع هذه المياه الجوفيه في منهول واحد آما يتم .  عملية الحافر



ضخ ويتم  متر من منسوب اسفل صبة االساس لجميع المياه الجوفية) ٢(بعمق ال يقل عن 
وبصورة مستمرة ) غطاس(هذه المياه بواسطة مضخات آهربائية ذو طوافات اوتوماتيكية 

وآذلك ) المجاري العامة الصندوقية العميقة(الى انابيب الصرف الصحي المحاذية للبناية 
مع واحدة اخرى احتياط لتأمين ضخ المياه الجوفية ) ٢(يجب ان ال يقل عدد المضخات عن 

من االفضل يتم تغليف الخندق من جهة الجدار المالصق االساس  المتجمعة بأستمرار
  :ادناه  في الشكل حآما موضوالسرداب ل الى داخ هامنع تسربلبالعازل وذالك 

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخندق 

المشروع

م ٠.٨  

  :ابعاد المنهول الدالخية
  متر ٢سم بعق  ١١٠× سم  ١١٠

  :ابعاد المنهول الخارجية
 سم ١٥٠× سم  ١٥٠

Precast 
Rein. Concrete 
roof 
Thickness ١٢ cm  

R.C Wall 
Thickness ٣٠ cm 

R.C Raft Foundation 
Thickness ١٤٠ cm 

٥٠ cm 

W.L

١٥ cm 

٨٠ cm



  :تنفيذ العمل  :رابعًا 
قياده المقاول الخبير عبد بهذا العمل وب ةمختص ةمن قبل فرق اتم تنفيذه ان هذه المعالجة

لضمان اتنفيذ العمل واعطاء لليه ومسؤالالرحمن رشيد معروف ولقد تعهد المقاول بتحمله 
آاتب العدل بهذا  دىقد قدم المقاول تعهد خطى لبعدم تسرب المياه من الجدران الى االبد و

بعمله مع فرقته المختصه حيث قام بمثل هذه المعالجه في عدة  ةلثقته العالي الخصوص نظرًا
  : نذآر قسم منها و في محافظة السليمانية وضواحيها وبصورة مرضية وناجحة اماآن

   
وطول مجرى المعالجه آان  ٢٠٠١آاريزى خبات في محلة خبات في السليمانيه في عام  -١

  .متر طول  ٧٥٠
  
  . ايضًا مترًا)  ٧٥٠( بطول مجرى )  ٢٠٠٣(روغا في سنة آاريزي دا -٢
  
  .متر )  ٦٠٠(بطول مجرى )  ٢٠٠٣( آاريزى خلكان سنة  -٣
  
  .متر )  ٥٠٠(بطول مجرى )  ٢٠٠٤( ن سنة حاآاريزي حاجي  -٤
  
  .متر )  ٢١٠(بطول مجرى )  ٢٠٠٦( في منطقه اصحاب سبى سنة  -٥
  
  .متر )  ١٨٣(بطول مجرى )  ٢٠٠٦( نادى سيروان سنة  -٦
  
  .متر )  ٤٥٠(بطول مجرى )  ٢٠٠٧(بنايه آاسا مول سنة  -٧
  
  .متر ) ١٢٠(طول المجرى )  ٢٠١٠(باريك سنة اعمارة ئاو -٨
  
  .متر )  ١٣٣(طول المجرى )  ٢٠١٠(بنايه مجموع ره شه مول سنة  -٩
  

هربائية الغطاسات الك ةلتغذي ةوفر الكهرباء الدائم يصورة مستمريجب مراعات ت :مالحظة 
فاع منسوب عند ارت ونهارًا  ليًال ةالطوافات التي تعمل بصوره مستمر ذات ةوماتيكياالوت

توفر الكهرباء  محيث عند عد الجوفية المياه ضخنهول الخاص لالمياه الجوفيه في الم
من قبل المولدات الخاصة بالمشروع او  مستمرة ةالمضخات بصور ةيتطلب تغذي يالرئيس
  . البنايه 

  
  .الشكر والتقدير  ل ان ينال هذا البحث رضاآم مع وافرموفي الختام نأ

                                         
  

                                                                   
                     

  ر يونس ساالالمهندس                                                                  


