®TERRA-3000
ماهو تيررا®3000 -
تجسد هذه المادة المبتكرة حصيلة أكثر من  30سنة من العمل المتواصل في األبحاث والتطوير باالستناد إلى
"تقنية النانو" .وهي عبارة عن سائل كيميائي ،حاصل على براءة اختراع من النمسا ،يخلط بالماء وفق نسب
معينة ،يؤدي عند رشه على الطبقة الترابية السطحية من المنطقة المراد استخدامها (طرق ،ساحات ،مواقف..
الخ) إلى تغيير تركيبة جزيئات التراب وتحويلها إلى طبقة كتيمة عازلة تماما ً للماء ،مقاومة لعوامل الطقس،
وأقوى من اإلسمنت بـ 3مرات ،غير قابلة للتشقق ،وبصفة دائمة إذ ال يمكن عكس تأثير السائل بعد تطبيقه
نهائياً.

ولكم أن تقدروا مقدار التوفير الحاصل إذن في تكلفة أعمال اإلنشاءات ،إذ أن ليترا ً واحدا ً فقط من نظام تثبيت
التربة وتقسيتها تيررا ®3000 -يكفي لتثبيت وتقسية مساحة  20م مربع بعمق  30سم ،أو ما يعادل  6متر
مكعب .مع االلتفات إلى أن استخدامه في أعمال الطرق مثالً يخفض كمية الرمل والحصى والمياه المطلوبة
بنسبة  %50 -%20من الكميات المطلوبة في األحوال العادية ،ذلك أنه يمكن استخدام األتربة الموجودة طبيعيا ً
في المكان المراد معالجته واالستغناء عن جلبها بكميات كبيرة من المقالع ،مما يعني توفيرا أيضا ً في تكلفة
النقل.
وعلى عكس اإلسمنت والمالط وغير ذلك من المواد الرابطة ،ال تحتاج المناطق المعالجة بـ تيررا®3000 -
إلى فترة للتصلب ،بل تتصلب وتصبح جاهزة لالستخدام مباشرة دون الحاجة إلى أية فترة انتظار ،وهذا يعني
توفير حتى  %50من الزمن الذي تستغرقه في العادة أعمال اإلنشاءات وشق الطرق.
وبما أن تأثير تيررا ®3000 -غير قابل للعكس ،فإن السطوح المعالجة به ال تحتاج سوى إلى أدنى حد من
الصيانة على المدى الطويل ،األمر الذي يؤدي إلى توفير في تكلفة أعمال الصيانة الدورية التي تتطلبها أعمال
اإلنشاء العادية.
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أنواع التربة التي يمكن معالجتها بتيررا®3000 -
يمكن تطبيق تيررا ®3000 -من حيث المبدأ على كافة أنواع التربة سواء المترابطة أو شبه المترابطة منها
(التربة العادية) ،شريطة أن يتوفر فيها أطيان بنسبة  %20على األقل .أما التربة غير المترابطة مثل الحجارة
المكسرة أو الرمل أو الحصى ،فيمكن إعدادها لتصبح صالحة الستخدامها في عملية تثبيت األرض الدائم
وتقسيتها مع تيررا ®3000 -من خالل إضافة األطيان والطمي إليها.
أما في حالة العكس ،أي إن كانت نسبة األطيان والطمي مرتفعة في المكان المراد معالجته ،يمكن إضافة الرمل
أو الحصى حتى تبلغ النسبة المطلوبة.
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كيفية استخدام تيررا®3000 -
يتميز استخدام تيررا ®3000 -بأنه في منتهى البساطة وال يتطلب تطبيقه عمالة ماهرة أو خبرات من نوع
خاص .ويجري في البداية معاينة التربة في المنطقة المراد معالجتها بـ تيررا ،®3000 -إذ ال بد من احتوائها
على طين بنسبة  %20على األقل ،وأن يكون حجم ذرات التراب  25-2ميكرون .ثم يجري حساب محتوى
الرطوبة األعلى ( )Optimal moisture contentومحتوى الرطوبة الطبيعي ()Natural moisture content
من أجل التوصل إلى نسبة الماء المثالية الواجب خلطها بالسائل .ثم يصار إلى تهيئة التربة لرش المحلول عليها،
يلي ذلك عملية رص التربة وصوالً إلى النتيجة المطلوبة ،وذلك باستخدام آالت معينة.
وتجدر مالحظة أن السطوح المعالجة بـ تيررا ®3000 -تكون كتيمة جدا ً للماء ،األمر الذي قد يجعل الطبقة
العلوية منها مسببة لالنزالق ،وبالتالي يمكن تغطيتها بطبقة رقيقة من اإلسفلت أو البيتومين حسب االستخدامات
المطلوبة منها لتفادي االنزالق.

Flat Plate
Loading Test
from
Terra
Trac

Horiba Soil
Particle Size
Analyser

http: www.terra-3000.com - Video : youtube terra-3000

تأثير تيررا ®3000 -على البيئة
بما أن تيررا ®3000 -سائل كيماوي مصنع من مواد عضوية ،فهو صديق للبيئة وخالي من أية تأثيرات
سمية ،وحصل بعد خضوعه الختبارات مخبرية على شهادات تؤكد موافقته ألرقى المعايير األوروبية على هذا
الصعيد .وله دور كبير في تحقيق استدامة الموارد البيئية المهددة بالخطر ،بالنظر إلى أنه يسهم في تقليص كمية
المواد المستخدمة في أعمال الطرق واإلنشاءات مثل الرمل والحصى والحجارة المكسرة التي يتم جلبها من
المقالع أو الشطآن أو األحواض النهرية وما شابه بكميات كبيرة جداً باتت تهدد النظام البيئي لكوكبنا كله.
وقد أشارت األمم المتحدة في تقرير حديث لها بعنوان "الرمل واالستدامة" إلى ضرورة اللجوء إلى حلول بديلة
عن الرمل والحصى والحجارة المكسرة واالستعانة بالتقنيات الخضراء من أجل استدامة مواردنا الطبيعية
والحفاظ على ما تبقى منها .وهنا يبرز تيررا ®3000 -واحداً من أفضل الحلول المتاحة ،بعدما أثبت جدارته
في تثبيت األرض وجعلها صالحة لشق الطرق وأعمال اإلنشاءات وغيرها على نحو مستدام وصديق للبيئة
بالنظر إلى تركيبته الخالية من أية مواد مضرة بالبيئة وتأثيره الدائم غير القابل للعكس (إال في حالة تكسير
السطح المعالج بآالت خاصة ،وعندها يمكن إعادة استخدام المواد الناتجة في أعمال اإلنشاءات من جديد).
ويمكن االطالع على أبعاد هذه األزمة البيئية والحلول المقترحة وقراءة التقرير كامالً من خالل هذا الرابط:
https://unepgrid.ch/sand/Sand_and_sustainability_UNEP_2019.pdf
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آلية عمل تيررا®3000-
يعمل على تقليص التوتر السطحي للماء المحيط بجزيئات التراب بحيث يتبدد الغشاء العازل المحيط بهذه
الجزيئات لكي يتيح لسطوحها أن ترتبط ببعضها ،ويؤدي بالتالي إلى تكتل الجزيئات الدقيقة (الحبيبات الدقيقة
التي تقل عن  0.06مم بصورة رئيسة) .وال يعد "تيررا )TERRA-3000®( "®3000 -مر ّكبا ً رابطاً ،بل
يعمل على تحسين سمات معينة في التربة من خالل إيجاد تأثير مضاد للماء .وهو حامضي إلى حد ما ( = pH
 ،)6وذو رائحة نشادرية .وما إن يجف المنتج (بعد تطبيقه) حتى تكون نتائجه دائمة وغير قابلة للعكس.
وتكتسب المواد (التربة) المعالجة بـ"تيررا "®3000-الخواص التالية مقارنة بالمواد غير المعالجة:
 مقاومة أقل للتراص تبعا ً لفقدان ماء المسام. تراجع ارتفاع الماء الشعري. تراجع خاصية النفاذية. محتوى الرطوبة األقصى أقل والكثافة أعلى عند المادة المعالجة .وقد تبين في حالة تشابه الكثافة ومحتوىالرطوبة األقصى مع المادة غير المعالجة وجود زيادة في نسبة الفجوات في المادة المعالجة تبعا ً للتأثير التكتلي
جراء استخدام "تيررا."®3000-
 استمرار عملية تكتل الحبيبات الدقيقة مع الزمن. تراجع الحساسية للماء (مقاومة أعلى للماء). زيادة أكبر في كثافة المادة الجافة جراء ما بعد التراص ،حتى لو تم التراص بوجود محتوى رطوبة مرتفع. نفاذية أقل للماء (تعزيز الخاصية المضادة للماء). تراجع اللدونة واالنتفاخ.ويجري عادة مزج طبقة الرصف إلى عمق يتراوح بين  300 -150ملم ،علما ً أن استخدام كميات أكبر من
"تيررا "®3000 -ال يضر.
أما آلية التثبيت فهي عبارة عن تشكيل سطح متماسك خالل التبخر ،ويمكن التوصل إلى قوة أعلى من خالل
الحفاظ على جفاف التربة .يتم توريد "تيررا "®3000 -في عبوات سعة  25ل أو بكميات أكبر.
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استخدامات تيررا ®3000 -األخرى
Terra Systems Portfolio


تيررا  ®3000للطرق العادية والسريعة ( -)TERRA 3000® roads and highwaysتعمل هذه المادة عند
تطبيقها بطريقة صحيحة على تغيير الخصائص الكيماوية والفيزيائية للسطح المعالَج بطريقة تكسب األرض قوة
وكثافة أفضل ،وهو أمر ال يمكن تحقيقه إال بفعل الطبيعة وحدها .ويتم ذلك من خالل تغيير قوة الماء التي تربط
جزيئات التراب (أو ما يعرف بـ"الغرويات") على نحو مستمر .ويؤدي هذا بالنتيجة إلى تعطيل الفعل الشعيري
كليا ً تقريباً.



حل تيررا للحفر ( - )TERRA POTHOLE Solutionحل عملي لل ُحفر ،قائم بذاته ومضاد للماء وله الفوائد
التالية :سهولة وبساطة شديدة في االستخدام وال يتطلب معارف علمية أو تقنية خاصة ،سرعة كبيرة في التطبيق
وال يحتاج وقتا ً للتصلب ،وهو مضاد للماء ولن يتضرر بفعل األمطار الغزيرة أو حركة المرور الكثيفة.
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حلول تيررا للسيطرة على الفيضانات ( -)TERRA Flood control solutionsمع استخدام هذا الحل من
"أنظمة تيررا" لن يتم االقتصار على بناء حواجز وسدود وخنادق ضد الفيضانات بتكلفة مجدية وحسب ،بل
ستترك هذه الحلول ذات التأثير طويل األمد والمضمون أثرا ً إيجابيا ً من حيث إنقاذ حياة الناس من الخطر الناجم
عن كوارث كالفيضانات .وعادة ما تصنع السدود أو الحواجز المضادة للفيضانات من مركز رملي يغطى بطبقة
متماسكة من الطين /الصلصال بسماكة متر أو اثنين .وتمنع غرسات األعشاب تآكل السد المشيد وتزيد من
ثباته .ويحسن تثبيت التربة باستخدام "تيررا "®3000 -من إمكانية تجهيز ورص ترب الطين والصلصال ،التي
تعتبر متوفرة في أماكن وجود الالتيرايت (صخور آجرية) ،ويضمن هذا األمر استدامة البناء على المدى
الطويل ،وديمومة وثباتا ً مع مقاومة الماء في الوقت نفسه.



حواجز السكك الحديدية من تيررا ( -)TERRA Railway Embankmentيتيح "نظام تيررا®" االرتقاء
بحواجز السكك الحديدية الموجودة مهما كان نوعها إلى مستوى أفضل ،ويعالج المشاكل من جذورها -فالتربة
الموجودة تحت طبقة الحصى ،التي عادة ما تلين مع الوقت ،وتتداخل مع طبقة الحصى تؤدي إلى تخلخل ثبات
المادة التي كانت ثابتة يوما ً ما .ويتحتم بنتيجة هذا األمر إجراء إصالحات تقتضي استبدال طبقة الحصى التي
باتت بال نفع اآلن بأخرى جديدة ،مع الحاجة كذلك إلى التخلص من القديمة ،مما يؤدي بدوره إلى إنتاج كميات
كبيرة جدا ً من المواد الواجب التخلص منها .إن قدرة "نظام تييرا®" على معالجة طبقة الحصى القديمة والبالية
ال يوفر المال والوقت فحسب ،بل وينقذ البيئة أيضا ً إذ ينتفي الداعي إلى إنتاج كميات كبيرة من المواد الواجب
التخلص منها.
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الطوب من تيررا ( -)TERRA Bricksجاء "نظام تيررا "®3000 -بديالً عن الطوب المشوي والمالط ،إذ
يمكن االستعاضة عنهما بالطوب المصنّع باستخدام "تيررا ،"®3000 -الذي يجري ضم كل قطعة منه إلى
األخرى باستخدام مادة التربة نفسها بعد حلها بالماء والسائل المحفز لـ"تيررا ."® 3000 -ويتميز "نظام الطوب
من تيررا" بتقنيته الفريدة التي تتيح استخدام التربة المتوفرة محليا ً بسهولة نسبية ،وتعزيز مواصفات المادة الخام
المقبولة في إنتاج الطوب .ويتم السيطرة على حساسية هذا الطوب غير المشوي تجاه الماء وجعله كتوما ً تماما ً
عن طريق إضافة حبيبات من الطين أو الرمل .تخيل تصنيع الطوب بأدنى قدر ممكن من البصمة الكربونية!!!

مزايا طوب تيررا ®
 مقاوم للماء ،ال يوجد فعل شعيري ،يبقى مستقرا ً بكل أبعاده في حالة الرطوبة. قوة كسر عالية > 12N/mm2 = 12 MPAي الطوب) ،ال داعي لعمليات النقل المكلفة للوقت والمال،
ش
عملية
 يوفر الطاقة ،ال يوجد احتراق (ناجم عنّ
الطين والصلصال المتوفران محليا ً هما المادة الخام الرئيسة.
ّ
 مزايا حرارية ممتازة ،قدرة حرارية ممتازة ،فعاليته تفوق الطوب المصنوع من الِّلبن المحروق بمقدارالضعف تقريباً.
 صديق للبيئة ،يعمل "نظام تيررا®" بمثابة محفز ،معدل التطبيق منخفض جداً ،مرخص بيئياً. عملية بسيطة ،يمكن أيضا ً للعمال غير المهرة تطبيقها.توفير الطاقة:
ي المكلفة والمعقدة ،إذ يتم كبس قطع الطوب بطريقة هيدروليكية أو ميكانيكية ،وال توجد
 ال داعي لعملية الش ّتكاليف طاقة عالية ،وال استهالك للطاقة أثناء النقل لمسافات طويلة.
توفير المواد:
 ال حاجة الستخدام المالط أو االسمنت لضم قطع الطوب إلى بعضها لبناء جدار. قطع طوب يمكن تشكيلها بأشكال خاصة باستخدام نظام تعشيق يثبت القطع ببعضها عن طريق ح ّل المنتجبنفس المادة المحفزة والماء من أجل ضم القطع إلى بعضها.
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تيررا لمنع التسرب ( -)TERRA Sealingحلول للتخلص من المواد السامة ورميها ،السيطرة على االرتشاح،
أرضيات كتومة مانعة للتسرب لبرك المياه وقنوات الري ومواقع دفن النفايات العادية والخطرة.



تيررا للمطارات ( -)TERRA Airportsيجري إنفاق مبالغ طائلة عند تشييد المطارات على تثبيت أساسات
مباني المطار الرئيسة وكافة الطرق الجانبية بما في ذلك مدرجات اإلقالع والهبوط .ويمكن باستخدام "تيررا"
بناء أساس متين لمنطقة المطار كاملة مع ضمان عدم وقوع أضرار في القاعدة التحتية ،األمر الذي يمكن أن
يؤدي إلى أعمال صيانة مكلفة .وسيكون لدى منطقة أساسات المبنى الرئيس وطرق المطار الفرعية والمدرجات
كذلك قاعدة تحتية مقاومة للماء بسعر مج ٍد للغاية مع إجراء أعمال التشييد بسرعة كبيرة جداً.
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ِوت -سورب ( -)WET-SORBهو بوليمر جديد فعال في امتصاص الماء ،ويحوي الكثير من المجموعات
الهيدروفيلية وله بنية جزيئية ممتازة .ويمكنه امتصاص كميات من الماء تفوق وزنه بمئات المرات خالل وقت
قصير ،ثم إطالقها بعد ذلك ببطء ثم معاودة امتصاصها وهكذا مرارا ً وتكراراً.

ويمكن لـ"وت -سورب" بفضل هذه الميزة أن يشكل خزانا ً منمنما ً حول جذر النبات /المحصول ،يحافظ على بيئة رطبة
ويطور قدرة التربة على الحفاظ على الماء والسماد بفعالية ،ويزيد معدل استخدام الماء والسماد ويحسن بنية التربة
وتهوئتها ،ويوفر بيئة نمو جيدة للنبات.
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الذهب األسود -(BLACK GOLD) -بصفتنا مختصين في إعداد السماد ،كرسنا أنفسنا إلعداد سماد من مادة
عضوية ‘يصعب تفكيكها‘ ألننا نؤمن أن لهذه المواد دورا ً هاما ً في استقالب الركائز الحية الداعمة للطاقة
والصحة .ويدعى المنتج "الذهب األسود" ألنه يمكن استخدام هذا السماد أسود اللون إليجاد أحزمة خضراء
وارفة حتى في الصحارى ،باالشتراك مع "وت -سورب".
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ت تي -إم أو -معالجة الروائح ومياه الصرف ومشاكل البيئة (T-MO – Treatments of Odor, Waste
) -Water, and Environment Problemsيمكن استخدام محلول "تي -إم أو" في المداجن على سبيل
المثال للتخلص من الروائح الكريهة ،إذ تحتوي األحياء الدقيقة من "تيررا" أحماضا ً عضوية متنوعة ،من بينها
بكتيريا حمض اللبن التي تفرز أحماضا ً عضوية وإنزيمات ومضادات أكسدة وكالبيات معدنية .وتعمل هذه
األحماض العضوية الموجودة في محلول "تي -إم أو" على تحييد الروائح من خالل استهداف مكوناتها ذات
المعامل القلوي الضعيف ،والتي يمثلها األمونيا .ووفي حالة المياه اآلسنة مثالً ،تقتل البكتيريا النافعة الموجودة
في "تي -إم أو" البكتيريا الضارة الموجودة في المياه القذرة ذات الرائحة ،ويمكن أن تساعد في إزالة رائحة
النتانة من الماء ،وحتى أن تعيدها إلى لونها الطبيعي النقي.
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