Rock Fill Embankment Construction in Road Projects
)پڕکردنەوە بە بەرد لە پڕۆژەكانی رێگاوباندا)
پێشەکی:
ماوەیەکی درێژە بەوهیوایەم بڕگەی پڕکردنەوە بە بەرد بە ئەندازیارانی واڵتەکەم ئاشنا
بکەم هەربۆیە خامەکەم جواڵند بە پەرۆشەوە کەلێنێکی فەرهەنگی ئەندازیاری گەلەکەم
پڕبکەمەوە.
ئاشکرایە بڕگەی پڕکردنەوە بە بەرد لە مێژەوە لە ڕەوشی ڕێگاوبانی عێراقیدا لە
گۆشەیەکی بچوکدا جێگای کراوەتەوە ،بەاڵم لە کوردستاندا جێی بایەخ پێدانێکی زۆرە،
چونکە وواڵتەکەمان دەوڵەمەندە بەم كەرەستەیە و لە هەمووناوچەیەكی هەرێمەكەمان
دەستدەکەوێت.
دوای ساالنێک خزمەت ،زیاترلە ( )٥٢ساڵ لەبواری رێگاوباندا ،بەپێویستم زانی
ڕاپۆرتێک یان لێکۆڵینەوەیەک لەو بارەیەوە بنوسم بەڵکو ببێتە نامیلکە و رێڕەوێکی
جێگیر لە هەرێمی کوردستاندا لەبەردەست ئەندازیارە بەڕێزەکاندا بێت تا بابەتەكە دوور
بێت لە لێکدانەوەی جیاواز و جێبەجێکردنی جۆراوجۆر لە شوێنە جیاجیاکانی پڕۆژەکاندا.
 -1جۆرەکانی بەرد لەڕوی پێکهاتەی جیۆلۆجییەوە :
أ – بەردی بوركانی ()Igneous Rock
ئەم جۆرە بەردە بە هۆی بوركانە ناوەكی و دەرهاویشتەكانی گۆی زەوییەوە
دروست دەبێت جا یان بە هێواشی لە ژێر ڕووی زەویدا سارد دەبێتەوە و پێی
دەوترێت ماگما ) (Magmaیان لەسەر ڕووی زەوی بە خێرایی سارد دەبێتەوە پێی
دەوترێت الڤا ) (Lavaكە بە شێوەیەكی گشتی لە وواڵتی ئێمەدا كەمە ،جگە لە
ناوچەكانی پێنجوێن و هەندێ ناوچەی شارباژێڕ كە لەسەر ڕووی زەوی
دەردەكەوێت ،كون كونە و كریستاڵییە و ڕێژەیەكی زۆری سلیكای تێدایە وەك
(بازلت ،گابرۆ ،گرانیت).
ب – بەردی نیشتەنی ()Sedimentary Rock

ئەم جۆرە بەردە بە هۆی یەكگرتن و نیشتنی پارچەی بەردی ترەوە دروست دەبێت
بە هەر هۆكارێك وەك (كەش و هەوا ،دەستی مرۆڤ .... ،هتد).
ئەم جۆرە بەردە سێ جۆری سەرەكی هەیە :
 بەردی میكانیكی پارچەیی :
كە بە هۆی پارچەی بەردی ترەوە دروست دەبن بە هۆی داخورانەوە ،پاشان
یەكدەگرن و دەبنەوە بە بەرد بەهۆی پاڵەپەسۆی زۆرەوە وەك (كۆنگلۆمیرەیت،
بەردی لمین ،بەردی گڵین).
 بەردی نیشتەنی كیمیایی :
ئەو بەردانەن كە بەهۆی بەهەڵم بوونی ئاوی ئەو شوێنە شێدار و زۆنگانەوە
دروست دەبن و وەك خوێ بەجێدەمێنن وەك ( جبس ،بەردی جیڕی و بەردی
خوێ).
 بەردی نیشتەنی ئۆرگانی :
كە بە هۆی پاشەرۆی ئاژەڵ و ئێسك و سەدەف و پاشماوەی ڕووەكەكان دروست
دەبن ،كە ئەمانەش بەكارناهێنرێن بۆ پڕكردنەوە بە بەرد وەك (كەهرەمان،
خەڵوزی كیشوەری و جیڕی).
ج – بەردی گۆڕاو ()Metamorphic Rock
ئەم بەردانەش بەردی بوركانی یان نیشتەنین كە بەهۆی پاڵەپەستۆ و گەرمی و
پرۆسەی كیمیایی جیاوازەوە دروست دەبن و دوو جۆرە :
 بەردی چین چین :
كە بە شێوەی چینی ڕێكوپێك دەردەكەون و گرنترینیان ( نیس ،شیست ،ئیردواز،
فیلیت).

 بەردی یەك پارچە :

كە بە شێوەی چین دەرناكەون و یەكپارچەن وەك ( كوارتزیت و ماربڵ).

 - 2جۆرەکانی بەرد لەروی ڕەقی ) (Hardnessەوە:
 Hard Rock
 Medium Rock
 Soft Rock
 - 3بۆچی ) (Rock fill؟
هەموو پرۆژەیەکی ئەندازیاری لە قۆناغی دیزایندا هەرسێ کۆڵەکەی (چۆنێتی ،چەندێتی
و تێچوو) بەهەند وەردەگیرێت .بەرد بە هەموو جۆرەکانیەوە ئەم ئامانجانە دەپێکێت.
چۆنیەتی  :بەرد هەر لە ناوەکەیەوە خاوەنی )(CBRێكێ بەرزە و دەتوانرێ بۆ چینەکانی
) (Sub-gradeو پرکردنەوە بەکار بهێنرێ وە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەستوری
چینەکانی تێکەڵەو بەردی شکاو.
چەندێتی  :لەبەرئەوەی بەرد لە بەکارهێناندا بۆ چینەکانی پڕکردنەوە دەتوانرێت بە چینی
ئەستورتر بەراورد بە گڵی گونجاو جێبەجێ بکرێ وەک دواتر باسی دەکەین وە بۆ
وەرگرتنی پشکنینی کوتانەوە تەنها پشت بە ) (Settlement Checkدەبەسترێت
ئەمەش زۆر خێرایە و دەتوانرێت بە ئامێرەکانی لێڤڵ و تۆتاڵ ستەیشن ئەنجام بدرێت
کەئەمەش دەبێتە هۆی خێراکردنی کارەکە و زوو جێبەجێكردنی.
تێچوو :بەکارهێنانی بەرد لە زۆربەی پێگەی پرۆژەکاندا بەردەستەو و هەندێک جاریش
هەر لە وێستگەكانی بڕینی رێگاکەدا دەستەبەر دەبێت واتە هەمان بڕی بڕدراو
دەتوانرێت پڕکردنەوەی پێ ئەنجام بدرێت ،سەرەرای ئەوەی كە بەرد سیفەتی
()Interlockی هەیە و دەتوانرێت بە لێژی()Fill Slopeی كەمتر جێبەجێ بكرێت ،کە
ئەمانەش تێچووی بودجەی پرۆژە کەمدەکەنەوە.
 - 4بەرد وەک كەرەستە و پشکنینەکان:

وەک لە رەوشی رێگاوبانی عێراقیدا هاتووە هەموو جۆرەکانی بەرد دەتوانرێت
پرکردنەوەی پێبکرێت ،واتە بەردی ڕەق و مامناوەند و نەرمیش دەگرێتەوە کە لە زمانی
کوردیدا هەندێک زاراوەی گشتی هەیە وەک (شینکە ،قەسپۆک ،سوركە..... ،هتد).
بەپێی زمانی ناوچەکان.

وە بەرد لە رەوشەکاندا هیچ جۆرە پشکنینێکی بۆ دیاری نەکراوە بۆ بەراورد کردن
وەک:
 داخورانی میکانیکی ):(Mechanical Abrasion Loss
كە بەهۆی بەکارهێنان لەالیەن بەکاربەرانی ڕێگاکەوە روودەدات.
: Soundness 
واتە داخورانی کیمیایی بەپێی کات و گۆڕانی کەش و هەوا ئەمەش لە رەوشدا بەراوردی
بۆ دانەنراوە چونکە دواتر دادەپۆشرێت بە چینەکانی سەروو ئەم چینە لەبەرئەوەی
گۆڕانی كەش و هەوا كاری تێناكات.
 پۆلێن كردن ):(Classification
گرنگی ئەم پشكنینە بۆ زانینی پێکهاتەی تێکەاڵوی بەردەکەیە لەدوای برین یان تەقینەوە
یان لەکانە بەردەکان چونكە پێویستە بە هەموو پێکهاتەکانییەوە لە درشتەوە بۆ ورد
بەکاربهێنرێت ئەویش رێژەی (بەرد ،سیلت و گڵ)ە کە گرینگترینیان رێژەی گڵە و
پێویستە ) (Plasticity Indexبزانرێت.
 هەڵمژین ):(Absorption
ئەمە گرنگترین پشكنینە بۆ كەرەستەی بەكارهاتوو بۆ پڕكردنەوە ،چونكە دەبێتە هۆی
دروست بوونی هەڵئاوسان و پاڵنان بۆ سەرەوە ( )Swelling Pressureئەمەش تەنها
لە كاتێكدا روودەدات كە ( )Soft Rockبەكاربهێنرێت ،هەرچەندە ئەو هێزە لە
بۆشاییەكانی نێوان بەردەكاندا وون دەبێت.

 - 5ئایا چ جۆرە بەردێک بۆ) (Rock fillدەبێت:
وەک پێشتر باسمان کرد بەرد بە هەموو جۆرەکانیەوە بەکاردێت بۆ چینەکانی پڕکردنەوە
بە مەرجێک دابپۆشرێت بە چینەکانی دوای خۆی وەک گڵی بەرداوی (Granular
) Materialیان تێکەڵە ) (Sub-baseوە پێویستە بە هەموو پێکهاتەکەیەوە
بەکاربهێنرێت (واتە لە گەورەترین تا بچوکترین) وەک ئەوەی کە بەرهەم دێت و دەست
دەکەوێت ) (Availableلەکانەبەردی دیاریکراو لەالیەن دیزاینەرەوە یان لە برگەکانی
برین لە بەرددا.

وە ئەگەر بەردەکە بەشێوەیەک نەتوانرا ووردەی پێویستی لێ دروست بکرێت لە
ئەنجامی برین یان تەقینەوە (ئەگەر بەردەكە زۆر رەق بێت) ئەوكات دەتوانرێت
كەرەستەی وورد ) (Finer Materialلە هەرشوێنێکی ترەوە بهێنرێت بۆ پركردنەوەی
بۆشایەکان بەمەرجێک رەچاوی ) (PIبكرێت .ئەگەر بەردەكە ) (Soft Rockبێت ئەوكات
پێویست بە هێنانی كەرەستەی وورد نابێت بەاڵم دەبێت دابپۆشرێت بە تەواوی وە هەرچی

پارچە گڵی لەناودا بوو بە جوانی باڵو بکرێتەوە و چواردەورەی بەردەکان بدات.

 .6ئەستوری چین:
هەمیشە ئەندازیارەکان تووشی کێشە دەبن لە ئەستووری چیندا لە بڕگەی پڕکردنەوە
بەگڵی گونجاو بێت یان بە بەرد کە ئەمەش لە هیچ ڕەوشێکی رێگاوباندا سنوردار
نەکراوە کە بڕەکەی چەند بێت چونکە پشت دەبەستێت بەم خااڵنەی خوارەوە:
آ /ئایا پرۆفایلی رێگاکە ڕێگا دەدات بە شێوەیەکی تر واتا زۆرترین بڕی پرکردنەوە چەندە
لە وێستگەكانی پرکردنەوەکاندا (٢٥سم1،م٥،م٣،م...،هتد).
ئەگەر پرۆفایلی رێگاکە رێگا بدات دەتوانرێت چینەکان بە هەموو ئەستورییەک بکرێت
بەمەرجێک لەگەڵ ئامێرەکانی کوتانەوە بگونجێت.
ب/درێژی و پانی وبەرزی بەردی بەرهەمهاتوو) (Availableواتە گەورەترین پێوانەی
بەردی بەرهەم هاتوو وەک لەم هاوکێشەیەدا بە پێچەوانەوە ئەتوانرێت ئەستووری
چینەكە بدۆزرێتەوە بەپێی رەوشی رێگاوبانی عێراقی ،کە تیایدا هاتووە دەبێت پێوانەكانی
بەرد لە ⅔ ی ئەستووری چینەكە كەمتر یان یەکسان بێت هەروەها نابێت قەبارەی
بەردی بەکارهاتوو لە ) (...5m3زیاتربێت ،بەمەش دەتوانین خۆمان بریارلە پێوانەکانی
بەرد بدەین:
پێوانەی بەرد ≤ ⅔ ئەستووری چین
نموونە  :لە پڕۆژەیەکدا دوای تەقینەوە سەردانی شوێنەکە کراو دەرکەوت گەورەترین
پێوانەی بەرد ) (..6mبوو واتە ئەستوری چین بەم شێوەیە دەدۆزینەوە:
پێوانەی بەرد ≤ ⅔ ئەستووری چین
..6m = ⅔ * h
h=..6 * 3/2 =..0m
..3m*..3m*..6m=...54m3
كەواتە بە نزیكەیی بەردی بەرهەم هاتوو دەتوانرێت بەكار بهێنرێت بە مەرجێك
ئەستوری چینەكە لە ) (..0mزیاتر نەبێت.

 .7فەرش کردن و باڵوکردنەوەی چینەکانی ):(Rock Fill
پێویستە ئەو ئامێرانەی کە چینەکانی پێ فەرش دەکرێت لە جۆری زنجیر بن وەک
(شۆفڵ ،بلدۆزەر ،حەفارە) کە نابێت کێشیان لە ()1٢تۆن كەمتر بێت وە پێویستە ڕووی
چینەکە ڕێک بخرێت و ئاوڕشێن بکرێت پاشان کوتانەوەی بۆ بکرێت بۆ ئەوەی هەر
بۆشایەک لە نێوان بەردەکاندا دروست بوە بە مەوادی ورد پڕببێتەوە.

 .8کوتانەوەو پشکنینی دابەزین بە ئامێری ڕووپێو
Field Compaction Trail Settlement Check
دوای رێکخستنی ڕووی چینەکە و ئاوڕشێنکردنی دەبێت ئەندازیار یان ڕووپێو وەک
هەوڵی یەکەم ) (First Trailچەند خاڵێک بە ڕیز دیاری بکات لەسەر ڕێڕەوی حادیلەکان
پاشان ئاست()Elevationەكانیان وەربگیرێت و تۆمار بكرێت و لیستێکی بۆ بکرێت
بەمشێوەیە :
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کاتێک کوتانەوە دەوەستێت کە بڕی دابەزینی دواهەمین ( )Passكەمتربێت لە ()55ی
دابەزینی ()Passەكانی پێش خۆی.
بەمەش دەگەینە ئەو ئەنجامەی کە بە ( 8پاس) کوتانەوەی ئەو چینەمان تەواو کرد.
لەبەر ئەوەی كە كۆی هەموو دابەزینەكان دەكاتە ( )44.4cmوە ()55ی ئەم بڕە
دەكاتە ( )7mmكە زیاترە لە دابەزین لە دواهەمین ()Passدا كە بریتیە لە ( )4mmبۆ
یەك ( ،)Passبەاڵم بەپێی رەوشی رێگاوبانی عێراقی بەالیەنی كەمەوە ()42 Pass
پێویستە بۆ كوتاندنەوەی هەرچینێكی پڕكردنەوە بە بەرد.

