پاش ئاگرکەوتنەوە :مەترسی فیبری نەسووت
زانیاری بۆ کۆمەڵگا

ئەم زانیاریانە خراوەتە بەردەستی دانیشتووان و یان ئەو خاوەنانە کە موڵکیان کەوتووە بەرەمی ئاگرکەوتنەوە .ئامانجی ئەم نامیلکەیە ،چارەسەرکردنی
پەرۆشی لەسەر فیبرە نەسووتەکانە .تۆ دەبێ ئەم زانیاریانە کە لەسەر فیبرە نەسووتەکان لە کۆتایی ئەم نامیلکەیەدا هاتووە بخوێنیتەوە.

چۆن دەزانم کە موڵکەکەمدا فیبری نەسووت بەکارهێندراوە؟
فیبری نەسووت بەگشتی بەکار هاتووە لە هەموو ئەو بینایانە کە بەر لە ساڵی 0991دا دروست کراون (وەک خانوو و سەیوان) .ئەم جۆرە فیبرانە زۆرجار
بەکارهێندراوە لە چیمەنتۆی نەسووت کە لە دیوار ،سەقف ،ڕووی زەوی ،گوێسوانە ،دووکەڵکێش و هەروەها ڕووپۆش پارێزەری ڕووپۆشەکاندا بەکارهێنداوە.

ئاخۆ فیبرە نەسووتەکان مەترسیدارن؟
 5تاکوو  05لەسەدی کێشی ئەو بینایانەی کە لەودا چیمەنتۆی نەسووت بەکارهێندراوە پەیوەستە بە فیبرە نەسووتەکان .لە ناوەڕاستی دەیەی 0991دا ،پلێیتی
چیمەنتۆ بۆ بینا لە ئوسترالیادا دروست کرا کە فیبری نەسووتی تێدا بەکارنەهێندرابوو .گەر بینا بەر لە ساڵی 0991دا دروست کرابێت ،دەبێ قبووڵی بکەین کە
فیبری نەسووتی تێدا بەکارهاتووە و ئیتر پێویست بە تاقیکردنەوە ناکات .فیبرە نەسووتەکان لەم بینایەدا زۆر قایمن چونکە لەگەڵ چیمەنتۆدا تێکەڵ کراون و لە
کاتی بەرهەمهێناندا پەستێنراون.
تۆژینەوەی زۆر دەریخستووە کە ڕێژەی مەترسی فیبرەکان کە سەربەستانە باڵو دەبنەوە زۆر کەمە .لەگەڵ ئەوەشدا کاتی بەکارهێنانی بڕگەی وەک مشاری
کارەبایی ،سمارتە ،و درێلە ،فیبرەکان دەتوانن لە هەوادا باڵو ببنەوە .بەبێ ڕاوێژکردن لەگەڵ پسپۆڕەکاندا هیچکام لەم کەلوپەلە بەکار مەهێنە.
هەڵمژینی گازی فیبرە نەسووتەکان زیانی هەیە بۆ تەندروستی .ئەو فیبرانە کە لە کاتی ئاگرکەوتنەوەدا لە چیمەنتۆ جیا نەبوونەتەوە و هەروەها ئەو فیبرانە لە
خۆڵەمێش و کەلوپەلی سووتاودا ماونەتەوە ،هیچ مەترسییەکیان نییە بۆ سەردانکەرانی دیمەنی ئاگرکەوتنەوە یان کەسانی تر .مەگەر فیبرەکان جیا بکرێنەوە و
پاشان هەڵمژرێن.

ماڵەکەم ئاگری گرتووە .ئاخۆ فیبرە نەسووتەکان بۆ من جێی مەترسین؟
لێکۆڵینەوەکان دەریخستووە کە ڕێژەی فیبری باڵوبۆوە لەو ئاگرکەوتنەوانەدا کە لەواندا فیبرە نەسووتەکان بەکارهێندراوە ،ئەوەندە زۆر نییە کە زیان بگەیێنێتە
تەندروستی .چونکە کاتی ئاگرکەوتنەوە ڕێژەی باڵوبوونەوەی فیبرە نەسووتەکان لە هەودا زۆر کەمە.
لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک فیبری نەسووت و فیبرەکانی تریش دەمێنێتەوە کە گەر خۆڵەمیش و کەلوپەلی بەجێماو سەروژێر بکرێن و هەڵمژینی گازی باڵوبۆوە لەو
دەکرێ مەترسیدار بێت.
گەر بەنیازی سەردانی ماڵێکیت ،بەاڵم نازانیت ئەوێ خاوێن بکەیەوە ،دەبێ بۆ کەمکردنەوەی پەیوەندی لەگەڵ خۆڵەمیش و مەترسییەکانی تردا جلوبەرگی
پارێزەر لەبەر بکەیت .خاوەنی ئەو مااڵنەی سووتاون دەتوانن جلوبەرگی پارێزەر لە ئەنجومەنی شار وەربگرن.
گەر ئەو کەلوپەالنەی کە فیبری نەسووتیان تێدایە لە ماڵەکەی تۆدا سووتاون و یان پێت وایە ئەمە ڕووی داوە ،کەسێک کە مۆڵەتی لەناوبردنی فیبرە نەسووتەکانی
هەیە دەبێ هەستێت بە خاوێنکردنەوەی ئەو شوێنە .ئەنجومەنی شار دەتوانێت بۆ ئەم ئیشە ڕێکخستنەکان جێبەجێ بکات.
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