هياكل بحر ية متقد مة أل من السو ا حل

 USS Independenceهي أول
سفينة من اجليل اجلديد من سفن
القتال الساحلية املصنوعة من
األلومونيوم

التفكير
بال
حدود
شركة أوستال تعيد صياغة قواعد
تصميم السفن وبنائها للتطبيقات
العسكرية واألمنية
دائما ً ما تكون القوات البحرية في كل مكان هي أكثر العمالء حتفظاً ،وهي
بطبيعتها حذرة من االبتكار اجلذري في العمارة البحرية وتصميم السفن.
وهذا الرأي الشائع ليس بدون أساس أو سبب :أوالً ،الطبيعة البحرية قاسية ال
ترحم ،وكل سفينة بحرية عمالقة متثل استثمارا ً ماليا ً ضخما ً يهدف إلى حتقيق
فترة خدمة تتراوح ما بني عقدين إلى ثالثة عقود؛ ثانياً ،تتبع القوات البحرية
بشكل عام نهجا ً تدريجيا ً حتى ال تخسر ،عن غير قصد ،الدروس صعبة املنال
املستفادة من اخلبرة التشغيلية املكتسبة في فترات السلم واحلرب.
لكن املفارقة هي أن هذا النظام املتدرج والذي
يعد ترتيبا ً طبيعيا ً ملراحل تطور السفن احلربية
قد تأكد في مراحل أساسية من خالل اجلرأة في
إتباع تصاميم مبتكرة للسفن ومناهج هندسة
بحرية و/أو بنية أنظمة تبتعد كل البعد عن
األفكار التقليدية .بوجه عام ،حتديث مثل هذه
التحوالت النموذجية عندما تتعاون كل من
الطفرات التقنية ومتطلبات التشغيل خللق
الظروف املالئمة للتفكير بحداثة واملفاهيم
اجلديدة وحلول املشروعات اجلديدة.
لذلك ليس من قبيل املصادفة أن يبزغ جنم
شركة أوستال األسترالية لبناء السفن
باستخدام األلومنيوم كقوة نامية في سوق الدفاع في فترة تعيد فيها
العديد من القوات البحرية تقييم اإلمكانات واملميزات الواجب توافرها في
أساطيلها املستقبلية .وقد كان هذا األمر أكثر وضوحا ً في الواليات املتحدة،
حيث يجري اقتناص اإلمكانات الهائلة للهياكل البحرية املتقدمة املصنوعة
من األلومنيوم بشكل كبير من أجل استخدامها في مهام القتال الساحلية
ونقل اللوجستيات داخل مناطق العمليات العسكرية.
شرعت شركة أوستال ،التي بدأت كشركة صغيرة عام  ،1988في متييز
نفسها عن شركات بناء السفن “العاملة في الصناعة منذ وقت طويل” ،وفي
سبيل هذا سعت الشركة إلى حتدي التقاليد ودحض املبادئ القدمية التي طاملا
ارتبطت باملمارسات التقليدية .ويدلل على هذا تأييدها لسبيكة األلومنيوم
البحري كمادة مختارة؛ ورغبتها في تبني الهيدروديناميكية ،حيث حتقق
فوائد الطاقة والتصميم التي توفرها أنواع السفن السريعة املتقدمة متعددة
الهيكل؛ وهي فلسفة تقوم على اإلنتاج خط التجميع التي متيل بطبيعتها إلى
صناعة هياكل الطائرات احلديثة أكثر منها إلى طرق بناء السفن التقليدية؛
وثقافة تسليم تركز على العميل تستمر ملا بعد قبول السفينة.
لقد كانت هذه املبادئ سر جناح الشركة في امليدان التجاري .وكما جاء على
لسان جون روثويل ،مؤسسة شركة أوستال ورئيس مجلس اإلدارة ،حيث قال:
“تتمثل رؤيتنا األساسية في بناء معديات نقل الركاب السريعة متوسطة

احلجم ثنائية الهيكل ،مع التركيز بشكل كبير على السوق اآلسيوي .وقد
قمنا بشحذ مهاراتنا في هذا القطاع ،وركزنا بشكل خاص على منشآت
اإلنتاج وكفاءات التصنيع لنتمكن من تقدمي تصميمات مالئمة بأسعار
مناسبة”.
هذه املبادئ نفسها تُرجمت فيما بعد لتلبية هذه احتياجات العمالء في قطاع
الدفاع واألمن .أردف روثويل قائالً“ ،الحظت الشركة في أواخر التسعينيات
أن هناك حاجة إلى تنويع مجموعة منتجاتها حيث أن هناك حترر في سوق
املعديات .وقد حددنا الفرص في قطاع الدفاع والقطاع الشبه عسكري ،وفي
عام  1998حققنا أول جناح لنا حيث ُطلب منا تصنيع ثمانية زوارق حراسة
خلدمة اجلمارك األسترالية”.
متضى الشركة بخطوات سريعة حتى يومنا هذا .ومنذ بدايتها املتواضعة،
منت شركة أوستال تدريجيا ً من خالل مجموعة من عمليات الشراء اخملتارة،
وتطوير التصميم املتقدم ،واالستفادة من القطاع التجاري ،واالستثمار
املعتقل في املصانع اجلديدة ،واملعاجلة وتكنولوجيا املعلومات ،وإستراتيجية
تنويع املنتجات واألسواق.
نتيجة لهذا ،في الوقت احلالي يتضمن مورد اإلنتاج بالشركة ثالث منشآت
توجد بالقرب من املراكز الرئيسية للشركة في مدينة هيندرسون بغرب
استراليا ،وحوض لبناء السفن وإصالحها بجزيرة تسمانيا متخصص في
السفن التي يصل ارتفاعها إلى  60متراً ،ومصنع جديد لبناء السفن
وجتميعها في مدينة موبيل بوالية األباما مصمم على أحدث التقنيات وتابع
لشركة أوستال بالواليات املتحدة األمريكية .ومما له نفس القدر من األهمية،
فقد أسست الشركة فريق عمل قوي متعدد التخصصات يتكون تقريبا ً من
 200فرد بني مهندسني معماريني بحريني ومهندسني ومصممني يعملون
داخل مقر الشركة ،مما يوفر للشركة إمكانية مثالية لتصميم السفن
املتقدمة املصنوعة من األلومنيوم وفي نفس الوقت مراقبة مباشرة لعمليات
البناء واحلد من اخملاطر املرتبطة بدمج التصميم
والبناء معا ً.
شهدت األعوام األربعة عشر املاضية مضي
الشركة قدما ً في حتقيق املزيد من النجاح .فمن
الناحية التجارية ،أصبحت الشركة أحد رواد
السوق في مجال تصميم وبناء نوع جديد من
معديات  ROPAXالسريعة متعددة الهيكل
التي أحدث ثورة في اقتصاديات الشحن البحري
من مكان آلخر .وقد تضمن هذا العبارة الرائدة
 Benchijigua Expressبطول  127م
منشأة أوستال في مدينة هندرسون
لنقل السيارات والركاب ،والتي تعتبر أضخم
سفينة ثالثية الهيكل تعمل باجملال التجاري
في جميع أنحاء العالم.
في نفس الوقت ،حجزت شركة أوستال لنفسها مكانة سامية في قطاع
الدفاع .كما أنه رسخت أقدامها كمورد رائد لزوارق احلراسة التي تتسم باملرونة
ولكنها ميسورة التكلفة ،حيث تقدمها إلى البحرية امللكية األسترالية
والهيئات احلكومية احمللية والدولية األخرى ،ومؤخرا ً حققت الشركة جناحا ً
مبهرا ً في تطبيق تصميم األلومنيوم متعدد الهيكل املبتكر اخلاص بها وخبرة
البناء التي تتمتع بها من أجل تلبية احتياجات العسكرية األمريكية.
وحسب ما ورد عن روثويل ،شهد مطلع هذا القرن بداية تفكير القوات
املسلحة األمريكية في إمكانية استخدام تكنولوجيا السفن التجارية عالية
السرعة ألغراض عسكرية .وقد ذكر“ ،كانت هناك صحوة في االهتمام بكيفية
االستفادة من السفن السريعة بحيث تستخدم كمعدات للنقل البحري داخل
مناطق العمليات العسكرية ،وبعض مضي فترة وجيزة ،أجر الفيلق البحري
األمريكي سفينة  WestPac Expressبطول  101م ،وفي هذه املرحلة
مت استعمال أضخم معديات نقل السيارات والركاب التي تصنعها أوستال
لتعمل كسفينة عالية السرعة لنقل اللوجستيات إلى مناطق العمليات
العسكرية حيث كانت تدعم قوة مشاة البحرية الثالثة في أوكيناوا”.
اتخذت شركة أوستال قرار إستراتيجي ،مدفوعة بهذا االهتمام املتزايد مبجال
النقل البحري في مناطق العمليات العسكرية ،والذي أصبح فيما بعد برنامج
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البحرية امللكية األسترالية تشغل  14زورق حراسة من فئة
 Armidaleمصنعة بواسطة شركة أوستال

متهيدي للخدمة املشتركة ،لوضع بصمة في هذه الصناعة بالواليات املتحدة.
وقد حتقق هذا من خالل مشروع مشترك تأسس عام  ،1999متثل في بناء
منشأة جديدة على جزيرة بينتو في منطقة موبايل ،لبناء السفن التجارية
عند بداية التشغيل .وفي عام  2006بدأت شركة أوستال بالواليات املتحدة
في مساعيها المتالك املشروع بالكامل.
في حني بدأت خدمات الواليات املتحدة تكشف عن حاجتها إلى فئة جديدة
من السفن املشتركة عالية السرعة ( ،)JHSVظهرت فرصة أخرى في
الواليات املتحدة في شكل برنامج سفن القتال الساحلية ( .)LCSقال
روثويل“ ،لقد كنا قادرين على جذب انتباه البحرية األمريكية لزيارة سفينة
 Benchijigua Expressوإقناعهم باملزايا التي توفرها السفن ثالثية
الهيكل“ .وبعد ذلك مت اختيار تصميمنا لبناء هيكل بحري لسفينة قتالية
ساحلية من هيكلني بنفس النوع”.
توالت قصص النجاح عام  2008عندما وقع االختيار على شركة أوستيل
بالواليات املتحدة ،املعتمد اآلن كموقع آمن ،لتنفذ برنامج السفن املشتركة
عالية السرعة ( )JHSVلتلبية االحتياجات املشتركة للجيش األمريكي
والبحرية األمريكية .وقد كان أول املتطلبات بناء  10سفن باستخدام تصميم
ثنائي الهيكل يشبه السفن التجارية ،ولكن كما أشار روثويل “ميكن أن يكون
العدد النهائي ضعف العدد املطلوب”.
إذن ما هي العوامل التي شكلت هذا النجاح؟ أوالً ،شحذت أوستال مورد
ٍ
تصميم لم يسبق له مثيل في فهمها للسفن عالية األداء املصنوعة من
األلومنيوم ،األمر الذي قدم قدر كبير من اخلبرة والقدرة احلقيقية على هندسة
حلول مخصصة لتلبية احتياجات املستخدمني اخلاصة .وبالتزامن مع ذلك،
واصلت الشركة إجراء بحث نشط وبرنامج تطوير عمل على تنمية االبتكار
في مجال الهيدروديناميكيات ،والهياكل والطاقة والدفع والتحكم في
القيادة.
بعد ذلك ،جنحت الشركة في نقل حلول التصميمات التجارية اجلاهزة إلى
اجملال العسكري من خالل الهندسة املنهجية للتقنيات اجملربة اخلاصة بالسفن
السريعة املصنوعة من األلومنيوم ودمجها في تصميمات عالية األداء – دون
االنتقاص من قابلية التشغيل والسالمة والقدرة على التعايش .وقد ثبتت
صحة هذا من خالل سجل حافل يزخر بتقدمي  69سفينة ،يجري بنائها أو حتت
الطلب ،إلى  12جيش وهيئة إنفاذ قانون على مستوى العالم.
كما استثمرت الشركة في التطوير الداخلي لتقنيات األنظمة الرئيسية
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التي تدخل في تصميمات السفن املتقدمة متعدد الهيكل عالية السرعة.
على سبيل املثال ،تتيح شبكة املراقبة والتحكم ،املتوفرة في سفينة
 MarineLinkمن إنتاج أوستال ،إمكانية املراقبة الشاملة واملباشرة
للمعدات واألنظمة املوجودة في جميع أجزاء السفينة وإدارتها من اليابسة.
عالوة على ذلك ،تقدم سفينة  MarineLinkمعلومات عن االجتاهات لدعم
تشغيل السفينة ووسائل فحص املنصة.
نحو مماثل ،واصلت أوستال صقل خبرتها في أنظمة التحكم بالقيادة.
على ٍ
وتشمل هذه اإلمكانية أدوات تصميم النماذج املعتمدة على الكمبيوتر من
أجل التنبؤ بأداء الثبات في البحر وتقييمه ،كما تشمل أيضا ً تطوير أنظمة
للتحكم في احلركة يتم تشغيلها باستخدام برامج احلاسب وتصنيع أنظمة
التحكم هذه ودمجها من أجل تقليل حركات السفينة عند سيرها بسرعة
عالية أو في حاالت اهتياج البحار.
تعتبر كفاءة اإلنتاج مساهم رئيسي آخر في أداء أوستال وقدرتها على
املنافسة .وقد مت حتسني منشآت التصنيع بالشركة إلى أقصى حد ممكن من
أجل تيسير تدفق العمل ورفع اإلنتاجية إلى أعلى درجة ممكنة ،مع التركيز
بشكل خاص على املعدات السابقة التركيبية واسعة النطاق.
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تفريغ احلمولة من السفينة WestPac Express

يرتبط بهذا التحفيز املتواصل لتحقيق الكفاءة في برنامج بناء السفن
املتقدمة ( ،)ASBحتسني مستمر ومبادرة لتغيير اإلدارة مدمجة في نسيج
عمل أوستال .ويتناول برنامج بناء السفن املتقدمة ( )ASBحتسني الكفاءة
وزيادة جودة اإلنتاج ،وقد مت حتقيق ذلك من خالل تبني عمليات تشغيل جديدة
وتقنيات تصنيعية ،وتخطيط متكامل للمشروعات ،واللوجستيات املتناسقة،
واملزيد من الدقة في تصنيع قطع الغيار ،والتحكم الدقيق في التهيئة.
تشير التوقعات إلى حتقيق املزيد من الفوائد نتيجة تقدمي برنامج للتخلص
من اخمللفات يستند إلى مبادئ تصنيعية “محدودة التكلفة” .وهذا البرنامج
بالفعل يحقق مكاسب كبيرة في اإلنتاجية إلى جانب حتسن في اجلودة وأمان
في منشآت التصنيع.
يعتقد روثويل أن العنصر املتميز اآلخر هو الثقافة وطريقة التفكير التي
تتحدي مطابقة املواصفات وجتعل العميل في املرتبة األولى .حيث يقول“ ،نتبع
جميعا ً منهج “ميكنني ذلك” .وشغلنا الشغل في عملنا هو أن نقدم لعمالئنا،
التجاريني منهم والعسكريني ،حلول كانت بعيدة املنال باستخدام املنهجيات
التقليدية .وقد متكننا من حتقق ذلك بفضل الهندسة املبتكرة والصناعة
القائمة على أحدث التقنيات العاملية.
وشركة أوستال رائدة في صناعة لم يرتقي فيها أحد إلى مرتبة الريادة ،لذلك
فنحن لسنا مقلدون .كما أن تفكيرنا ال محدود وال يعرف العوائق”.
بالنسبة إلى املستقبل ،تتوقع خطة أعمال الشركة استمرار اقتناص العمل
في اجملال التجاري ومجال الدفاع ،مع توقع أن ميثل العمل في مجال الدفاع أكثر
من نصف إجمالي عوائد الشركة على املدى الطويل .وسوف تركز شركة
أوستال بالواليات املتحدة على عملياته في السوق العسكري ،حيث تساوره
أمنيات عريضة بأن يزيد إنتاج برنامج سفن القتال الساحلية ( )LCSوبرنامج
السفن املشتركة عالية السرعة ( )JHSVمن خالل الطلبات الدولية الناجتة
عن برنامج املبيعات العسكرية اخلارجية التابع حلكومة الواليات املتحدة.
خارج الواليات املتحدة ،تبحث شركة أوستال خيارات تأسيس منشأة إنتاج
عسكرية متخصصة تقوم بإدارتها بشكل مستقل عن منشآت بناء السفن
التجارية احلالية التابعة لها .وهذا من شأنه أن يشحذ كفاءات اإلنتاج لعمليات

بناء السفن املصنوعة من األلومنيوم التي تنفذها الشركة ،كما أنه في نفس
الوقت سيوفر بيئة آمنة في املوقع إلى جانب االندماج املعقد والتصديق
ومتطلبات األمان للعمالء اجلدد.
هناك املزيد ،فإلى جانب إنشائها مجموعة تصميمات زوارق احلراسة
وزوارق اإلنقاذ ،تقدم أوستال منوذج جديد للسفن متعددة الوظائف يجمع
بني مزايا الكفاءة والتصميم التي تتمع بها الهياكل الثالثية باإلضافة إلى
نظام احلموالت التركيبية للمهمة .والنتيجة هي سفينة قتالية رشيقة
احلركة وبتكلفة يسيرة تلبي احتياجات القوات البحرية في القرن الواحد
والعشرين.
يعتبر دعم اخلدمة على املدى الطويل إحدى اجتاهات التطوير للشركة .فقد
أخذت أوستال على عاتقها مسئولية إدارة سفينة ،WestPac Express
مبا في ذلك إدارة الصيانة اخملططة ،كما أنها تقدم الدعم إلى الزوارق فئة
 Armidaleاخلاصة بالبحرية امللكية األسترالية من خالل عملية ُجترى ضمن
العمليات العسكرية في إقليم داروين .ومن املرجح أن يكون تقدمي الدعم على
مدى خمسة أعوام في شكل بناء زوارق حراسة لدولة ترينيداد وتوباجو مبثابة
مبشرا ً بأعمال أخرى في املستقبل.
هناك إقرار بأنه ينبغي على أوستال التكيف مع السوق العاملي حيث
يطمح العمالء بشكل متزايد إلى التصنيع داخل بلدهم .ويشير روثويل إلى
أن الشركة “مستعدة للنظر في خيارات نقل التكنولوجيا ،سواء من خالل
الترخيص املباشر للتصميمات أو إنشاء مشروعات مشتركة”.
ال تزال أوستال شركة في ريعان شبابها ،حيث حتتفل في عام  2009بالذكرى
احلادية والعشرين على إنشائها ،إال أن سجلها حافل باإلجنازات والنجاحات ،أوال ً
في السوق التجاري واآلن تكرر هذا النجاح في قطاع الدفاع ،مما يدلل على أنها
ستحقق الكثير في املستقبل .وفي فترة وجيزة ،متكنت الشركة من اخلروج
بفاعلية عن تقاليد بناء السفن العسكرية من خالل تطبيق عمليات جتارية
وحلول التكنولوجيا التجارية اجلاهزة ( )COTSاملصممة بعناية لتلبية
متطلبات اإلمكانات التي يحتاجها العمالء من قطاع الدفاع .وفوق كل هذا،
برهنت أوستال على أن بإمكانها تنفيذ األنشطة بطريقة مختلفة.

يتم فردها على أسطح املواد ،عدم
حاجة جوف السفينة والصهاريج
وفراغات السفينة واألماكن الداخلية
األخرى إلى مستوى من الصيانة
والطالء بطبقات خارجية وهو ما
يحتاجه الفوالذ.
األلومنيوم والفوالذ متشابهني في
أنهما غير قابلني لالشتعال
وال يحترقان .واالختراق الرئيسي
بينهما أن سبائك األلومنيوم تفقد
قوتها في درجات حرارة أقل من الفوالذ
(يبدأ االنحالل عند درجات حرارة
تتراوح بني  150إلى  180درجة مئوية).
تدرك أوستال أن حساسية
األلومنيوم الزائدة للتلف عن التعرض
للنار تتطلب حماية زائدة للهيكل
ضد احلريق في املناطق التي تتعرض
خملاطر اشتعال احلرائق ،وقد مت توفير
هذا من خالل مادة صوفي ليفي
خزفي وتركيب أنظمة نشطة إلخماد
احلرائق .لكن االختالف اجلوهري في
وزن الهيكل يعوض وزن األجهزة
اإلضافية للوقاية من احلريق.
أوضحت الشركة األلومنيوم يوصل
احلرارة بصورة أكثر كفاءة من الفوالذ
الطري .ويساعد التوصيل احلراري في
التخلص من احلرارة أثناء احلريق كما
يوفر تبريد سريع ألطراف التركيبات
املكشوفة.

العمالة املاهرة ألوستال يقدمون كفاءة وجودة متميزة

منحت اخلبرة العميقة في مجال
هياكل األلومنيوم إلى جانب البرنامج
املستمر للبحث والتطوير وعرض
التكنولوجيا ،شركة أوستال الثقة
لتربهن على حجة مقنعة الستخدام
مادة األلومنيوم في تركيبات الهياكل
البحرية .وفي واقع األمر ،بينما يتم
التغلب على املفاهيم اخلاطئة
واإلجحافات ،أدركت أعداد متزايدة
من القوات البحرية فوائد انخفاض
وزن الهيكل واالقتصاد في الوقود
ومقاومة التآكل احملسنة التي يوفرها
األلومنيوم.
يعتبر وزن األلومنيوم ثلث وزن
الفوالذ تقريباً ،مما يجعله يوفر
إزاحة أقل بكثير من إزاحة املنارات
العائمة ومن ثم يزيد السرعة وكفاءة
استهالك الوقود دون التضحية بقوة
الهيكل .كما أن األلومنيوم مادة
صلبة للغاية مناسبة للعمل في
البحر؛ وفي حالة التحميل املفاجئ
املرتفع تضمن مطاوعة األلومنيوم
العالية إمكانية حتمل تغير شكل
السطح قبل حدوث خلل في
الهيكل.
كما تضمن مقاومة التآكل
لسبائك األلومنيوم البحري عدم
احلاجة إلى الطبقات الواقية على
أسطح الهياكل .وتضمن الطبقة
الواقية من أكسيد األلومنيوم التي
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ميثل التوفيق بني امليزانيات احملدودة ونطاق األمان املالحي املتسع دوما ً
وتنفيذ مهام احلروب مشكلة ال تزال تواجه القوات البحرية في جميع
أنحاء العالم .يتبني للعديد من القوات أن االستبدال الفردي ألنواع السفن
احلربية الصغيرة املتوفرة حاليا ً – سفن احلراسة والسفن املضادة لأللغام
وسفن املسح – غير مالئم من حيث السعر (فيما يتعلق بتكلفة
الشراء) وغير مرغوب (بالنظر إلى نفقات التدريب واللوجستيات
والتنظيم والتزويد باجلنود التي تتجمع على املدى الطويل من خالل
سلسلة من املنصات الفريدة والبارزة املصنوعة حسب طلب العميل).
نتيجة لهذا ،هناك دليل واضح على حدوث حتول في طريقة التفكير جتاه
منوذج تصميم تركيبي السفن احلربية الصغيرة بحيث يكون قابل للتهيئة،
وهو ما سيوفر إمكانية إعادة التهيئة من أجل أداء العديد من املهام اخملتلفة
تبعا ً حلمولة املهمة احملددة املوجودة على ظهر السفينة .وتعتبر القابلية
إلعادة التهيئة عامل جذب كبير للقوات البحرية التي تريد أن يكون لها
القدرة على ضبط توازن األدوار واملهام التي تؤديها السفن احلربية اخلاصة
بالوحدات الفردية في أسطول صغير في الوقت الذي تزداد فيه أولويات
املهام مبرور الزمن .وهذا يوفر مرونة كبيرة في األدوار (مقابل عدد الهياكل)
على املدى الطويل.
انعكس هذا االجتاه في عدد من املتطلبات العاجلة املتعلقة باملنصات
واإلمكانات .على سبيل املثال ،يخطط مشروع  SEA 1180التابع
ألستراليا ،والذي يعتبر عنصر أساسي في رؤية  Force 2030اخلاصة
بالبحرية امللكية األسترالية ،إلى استبدال زوارق احلراسة القدمية والسفن
املضادة لأللغام ( )MCMوسفن املساحة البحرية وسفن مسح احمليطات
على أن يحل محلها فئة واحدة منوذجية متعددة املهام من سفن القتال في
عرض البحار.
في إطار توضيح هذا النهج ،تصف خطة إمكانات الدفاع
(Defence
2009
 )Capability Planسبب
كون أسطول السفن الصغيرة
“فرصة لزيادة مزايا مشاركة
املنصات واألنظمة فيما يتعلق
بإمكانية تطبيقها من أجل
تنفيذ مجموعة من املهام
البحرية” .وتضيف هذه اخلطة أن
النهج اخملطط اخلاص بها “يعتزم
االستفادة من مزايا استخدام
نفس السفينة أو مجموعة من
السفن من أجل توفير احلماية
في عرض البحار ،وتنفيذ مهام
إزالة األلغام ومساحة البحار”،
مع مالحظة أنه حيثما أمكن
منظر خلفي للسفينة متعددة الوظائف ()MRV
“سوف تستخدم هذه السفينة
أو مجموعة السفن مناذج
تركيبية تتيح لكل سفينة إمكانية االستخدام في مهام متعددة من أجل
تلبية احتياجات العمليات اخلاصة أو الظروف اإلستراتيجية”.
بدأت شركة أوستال بالفعل التفكير في اجتاهات مشابهة .واستنادا ً
إلى خبرتها في مجال التصميم داخل املؤسسات إلى جانب التعقيبات
املأخوذة من البحرية امللكية األسترالية وكوكبة من القوات البحرية
الدولية األخرى ،أنتجت الشركة تصميم مبتكر للسفينة متعددة الوظائف
( )MRVجنح في توفير مزايا الطاقة والثبات في عرض البحر والتصميم
التي تقدمها الهياكل البحرية ثالثية الهيكل املصنوعة من األلومنيوم مع
إمكانية املالئمة التي يوفرها نظام احلمل التركيبي .والنتيجة هي منصة
خفيفة احلركة بشكل كبير ذات تصميم بنائي مفتوح منخفض التكلفة،
حيث تتفوق على مناذج السفن التقليدية في أنها توفر مرونة فائقة في
التشغيل.
واصلت أوستال ،التي قدمت تقنية السفن الضخمة ثالثية الهيكل فائقة
6

التنوع بال
أي تنازل
عن معايير اجلودة
تقدم السفينة متعدد الوظائف من أوستال
نهج جديد ومبتكر في تلبية مجموعة كبيرة
من احتياجات األمان املالحي.
السرعة في السوق العسكرية في هيئة سفن القتال الساحلية (،)LCS
تطوير التصميم األساسي وصقله من أجل حتسني األداء والتحكم في
القيادة والكفاءة في استهالك الوقود والتحميل إلى أقصى حد ممكن .وقد
جتسدت هذه التحسينات في اجليل الثاني من معدية نقل السيارات والركاب
 ،AutoExpress 102والتي ستوضع اللبنة األخيرة في بنائها في حوض
بناء السفن التابع للشركة مبدينة هيندرسون مطلع عام .2010
مت تصميم السفن متعددة الوظائف ( )MRVبحيث تستفيد من
هذا النوع من السفن ،حيث توفر
ملستخدميها هياكل بحرية ساحلية
متعددة االستخدامات وفي نفس الوقت
بسيطة التكلفة ،وتستغل هذه الهياكل
املزايا األساسية للهياكل الثالثية في
تقدمي مزايا كبيرة تفوق تلك التي تقدمها
الهياكل األحادية من نفس احلجم .وتشمل
هذه املزايا أداء هيدروديناميكي محسن
وكفاءة أعلى في الدفع وكمية داخلية
أكبر لسطح مهام/لوجيستيات يتسم
باملرونة وسطح طيران أكبر وأفضل على
السفينة وحظيرة لطائرات الهليكوبتر و/
أو عمليات الطائرات اآللية ودعمها .ويجمع
منوذج أوستال هذه املميزات مع نظام قتال
أساسي  --مصمم إلدراك الوضع امليداني
والدفاع الذاتي – وبنية أساسية للخدمة
في السفينة تدعم تنسيق نطاق عريض
من حموالت املهام املناسبة لوظائف بحرية معينة واألمان املالحي واإلمداد
باللوجستيات في مناطق العمليات العسكرية وإنفاذ القانون واملهام
اخليرية.
والنتيجة هي منصة 80م تسعى جاهدة إلى أعادة صياغة معني “متعددة
الوظائف” من خالل تقدمي فكرة التركيب والتشغيل احلقيقي .وهذا بالتالي
يوفر للمستخدمني النهائيني أصول قابلة للتكيف بشكل كبير ميكن إعادة
تهيئتها بسرعة بحيث تقدم اإلمكانات في جميع أنواع العمليات.
امليزة البارزة للتصميم غرفة العمليات التي توفر منطقة تخزين و/أو
تشغيل فسيحة .وميكن نقل األحمال داخل السفينة باستخدام رافعة
جسرية ،كما ميكن نقلها خارج السفينة إلى ثلثم مثلثي في رافعة
مستعرضة لوضعها في زورق.
ميكن الوصول للمركبات من خالل الرصيف املوجود مبؤخرة السفينة ،بينما
تتيح الرافعة اخللفية إنزال احلمولة وإطالق الطائرات الصغيرة واملركبات

حملة إعالنية

مت تصميم السفينة متعددة الوظائف ( )MRVخصيصا ً لتقدمي
أقصى درجات البراعة في اخلدمة

اآللية املوجودة على السطح واستقبالها .وتواصل أوستال بحثها عن آليات
جديدة في التقاط معادلة احلركة التي توفر إمكانية تنفيذ عمليات الهبوط
بشكل آمن وفعال في حاالت اهتياج البحر.
مت تصميم حظيرة الطائرات وسطح الطيران بحث يستوعبان حجم طائرة
هيلكوبتر من نوع  .MRH-90ويقلل الثبات القوي لنموذج ثالثي الهيكل،
إلى جانب مكان سطح الطيران القريب من مركز سطح السفينة ،بشكل
كبير من االهتزازات من أجل توسيع حدود تشغيل الطائرات الهيلكوبتر
في ظروف الطقس الصعبة.
تؤمن أوستال أن السفينة متعددة الوظائف توفر منصة مثالية ميكن
بواسطتها أداء عمليات مراقبة املنطقة االقتصادية اخلالصة ()EEZ
واألمان املالحي بها ،والتي تؤيد الكفاءة والقدرة على اإلبحار لهياكل
السفن متعددة الوظائف ( .)MRVوفي الوقت الذي يتمتع فيه التصميم
بالقدرة على السير بسرعة  30عقدة ،من املرجح أن يتم تنفيذ معظم
العمليات بسرعة سير معتدلة تتراوح بني  12إلى  15عقدة ،مما يوفر نظام
إلمداد الطاقة حيث تشكل الكفاءات الهيدروديناميكية للسفن ثالثية
وفي حني أن أوستال ال تتحمل
التكاليف الباهظة املرتبطة بصيانة
مجموعة هندسة أنظمة القتال
الداخلية ،إال أنها طورت بانتظام كفاءة
في دمج أجهزة االستشعار واألسلحة
بسيطة التكلفة املالئمة لالحتياجات
العسكرية والدفاع الذاتي .وفي نفس
الوقت ،تتعاون الشركة بشكل متزايد
مع موردي أنظمة القتال لدمج اإلدارة
القتالية وأجهزة االستشعار وأنظمة
األسلحة اخلاصة بهؤالء املوردين
مع الهياكل البحرية املصنوعة من
األلومنيوم.
تقدم السفن متعددة املهام خير
مثال .حيث عينت شركة أوستال
مجموعة من أنظمة القتال األساسية
التي تقدم مستوى من إدراك الوضع
امليداني والتحكم التكتيكي يناسب
مهام األمان املالحي ومراقبة السواحل
التي تعتبر السفن خير وسائل لها.
وهذا سوف يتضمن نظام إلدارة القتال

ذو تصميم بنائي مفتوح صغير احلجم،
ورادار تكتيكي ملراقبة الهواء والسطح،
ونظام مراقبة باألشعة حتت احلمراء
للتحكم في األسلحة التي تعمل
بالرادار أو األنظمة الكهروبصرية،
وتدابير دعم إلكترونية ووسائل اتصال
لتحديد العوائق ومعرفة االجتاهات.
سيتم تصميم أجهزة التفعيل
بحيث تناسب مهام أمن السواحل.
وميكن أن تتضمن املالئمة األساسية
مدفع  57ملم متوسط العيار مزدوج
األغراض وعدد من األسلحة صغيرة
األعيرة من أجل عمليات الشرطة
والدفاع املتالحم .وتتطلع القوات
البحرية إلى أسلحة أكثر قوة ميكن
أن تناسب األسلحة املوجهة خفيفة
الوزن من طراز سطح سطح و/أو
أنظمة الدفاع اجلوي قصيرة املدى ،إلى
جانب رقائق معدنية للقتال الهادئ/
قاذفات املضلالت التي تعمل باألشعة
حتت احلمراء.

الهيكل توفير ضخم في استهالك الوقود مقارنة بسفن الهياكل األحادية
املشابهة .وعالوة على ذلك ،تعتبر خصائص االهتزاز املنخفض للمنصة
مثالية لألجهزة التي حتتاج إلى التخزين في املكان لفترات طويلة.
بالطبع ال تقتصر مزايا الثبات في عرض البحر والقدرة على اإلبحار
على راحة الطاقم .وتتطلب تطورات السفن ،التي تشمل أماكن النطالق
الطائرات واملركبات البحرية واستقبالها ،حركة أقل حتى توفر أمان وحدود
تشغيل مقبولة ،بينما يوفر منوذج الهيكل املتعدد للسفن متعددة الوظائف
( )MRVبشكل طبيعي منطقة محمية إلطالق الزوارق أو املركبات اآللية
واستقبالها .وجتسدت هذه املميزات نفسها في تشغيل اجليل التالي من
أنظمة السفن املضادة لأللغام وسفن املساحة البحرية التي تستخدم عن
بعد ،والتي استخدمت ألول مرة في شكل وحدات معبأة في حاويات وقابلة
للنقل ،وسوف تعتمد على نشر مركبات مستقلة طويلة املدى من مسافات
“بعيدة”.
بالنسبة للنقل البحري وتوصيل اللوجستيات بني مناطق العمليات
العسكرية ،تقدم السفن متعددة املهام منطقة جلوس تسع القوات
العسكرية املوجود على منت السفينة مبا يساوي كتيبة بأكملها ،مع وجود
مكان فسيح على سطح املهام للمركبات واحلمولة واحلاويات .وتتمتع
السفينة ،بفضل مزايا الغاطس املنخفض للسفينة (أقل من  3م) والقدرة
الفائقة على املناورة في مسافات قصيرة ،بإمكانية الوصول إلى املواني
الصعبة والضيقة.
تتوفر مرونة التحميل اجلوهرية هذه والقدرة على العمل في املياه القريبة
من الشاطئ في مهام اإلغاثة اخليرية .وفي هذه احلالة ميكن أن يسع سطح
املهام معدات طبية معبأة ومساعدات إغاثة وورش عمل متنقلة ومركبات
هندسة .بالرغم من أنه سيتم بناء السفينة متعددة املهام طبقا ً ملعايير
القطاع التجاري ،إال أنه سيتم تطبيق بعض التدابير إلضفاء بعض “القوة”
على أنظمة املهام .وتشمل هذه التدابير خزانات مقاومة للصدمات
لألجهزة اإللكترونية واالستخدام االنتقائي للدروع خفيفة الوزن حول
مناطق التشغيل املهمة.
يقدم منوذج السفينة متعددة املهام من أوستال ،الذي يجمع بني التصميم
املبتكر وأحدث تقنيات التطبيق ،للقوات البحرية وخفر السواحل وسيلة
جديدة متكنهم من توفير أمن ساحلي واسع النطاق وتنفيذ مهام متعددة
من منصة واحدة.
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تبني للدول أنها تواجه في الوقت الراهن مسئوليات متزايدة في مراقبة
وحراسة األنشطة القائمة في املناطق الشاطئية وعلى طوال السواحل
وداخل املنطقة االقتصادية اخلالصة ( )EEZمن أجل حماية احلدود البحرية،
وتأمني القواعد العسكرية املوجودة داخل املياه واملوارد واألنظمة املائية،
ولردع العناصر اإلجرامية ومواجهة التهديدات التي تزعزع األمن الوطني.
وهذا يتطلب توافر إمكانية حراسة بحرية تتسم باملرونة وسرعة االستجابة
على أن تكون منخفضة التكلفة ،لضمان سالمة املياه اإلقليمية ،ومن أجل
ردع من يقومون بأنشطة مخالفة للقانون أو اعتقالهم ،ومن أمثلة هذه
األنشطة الصيد غير القانوني واالنتهاكات البيئية وتهريب اخملدرات واالجتار
في البشر والقرصنة واإلرهاب البحري.
يتزامن مع هذا وجود مطلب مستمر بتوفير سفن قوية ومرنة قادرة
على اإلبحار في الظروف العاتية ،وتكون قادرة على إثبات وجودها القوي
واملساهمة في احلفاظ على النظام في البحر واألمان البحري والبحث
واإلنقاذ.
استجابة لهذه املتطلبات التشغيلية املتنوعة ،طورت أوستال على مدى
العقد املنصرم مجموعة من تصميمات سفن املساعدة وزوارق احلراسة
عالية األداء املصنوعة من األلومنيوم ،التي ميكن تعدليها وتصميمها لتلبي
االحتياجات اخلاصة للمستخدم النهائي ،سواء كان قوة بحرية أو قوة دفاعية
أو خفر سواحل أو أي هيئة أخرى شبه عسكرية .وتتمتع هذه التصميمات،
التي تتسم بالسرعة والقدرة على املناورة وانخفاض الغاطس وقلة عدد
الطاقم وأعمال الصيانة البسيطة ،مبزايا املنصات املمتازة املصنوعة من
األلومنيوم وهيكل يشبه حرف  ،Vالتي جتمع بني األداء االقتصادي والثبات
الفائق في عرض البحر .وعالوة على ذلك ،توفر املرونة املتأصلة في كل
تصميم للعمالء مساحة واسعة في اختيار املعدات واألجهزة اإللكترونية
لتناسب سلسلة الدعم احمللي و/أو التشغيلي اخلاص ومتطلبات الدعم.
حققت أوستال أول جناح لها في السوق عام  1998عندما فازت بعقد
لبناء ثمانية زوارق حراسة من فئة “ ”Bayبطول  38لهيئة اجلمارك
األسترالية وخدمة حماية احلدود .ومنذ ذلك احلني واصلت الشركة احلصول
على طلبات من ثمانية عمالء عسكريني/يعملون في إنفاذ القانون لتوريد
 55سفينة حراسة يتراوح طولها بني  16إلى  56م .وقد شملت املنتجات
التي أعقبت “سلسلة املنتجات” هذه  10سفن حراسة حلكومة اليمن
و 14زورق حراسة من فئة  Armidaleللبحرية امللكية األسترالية ،وقد مت
شراء هذه الزوراق لتلبية متطلبات مشروع .SEA 1444
األمر الذي ميز إستراتيجية الشراء اخلاصة مبشروع  SEA 1444كان
تبني وزارة الدفاع ملتطلبات قائمة على األداء .وبدال ً من حتديد السمات
التفصيلية واألداء وعدد السفن ،حاولت وزارة الدفاع حتديد إمكانات زوارق
احلراسة بنا ًء على إتاحة التشغيل ،وتركت للصناعة حرية اتخاذ القرار بشأن
عدد املنصات وإستراتيجية الدعم املرتبطة املطلوبة من أجل احلصول على
املنتجات املطلوبة بأقل تكلفة ممكنة.
وقد كان برنامج بناء زوارق  ،Armidaleالذي مت توقيع عقده في ديسمبر

مت تقدمي ست سفن
 APB30إلى
ترينيداد وتوباجو

األمان في
املناطق
الساحلية
العمالء من جميع أنحاء العالم يلجئون
إلى أوستال للحصول على سفن
حراسة عالية األداء
 2003كجزء من مجموعة خدمات متتد لفترة  15عاما وتشمل إجراء
الصيانة وتقدمي الدعم بشكل دائم ،مبثابة تقدم عظيم لشركة أوستال
بالنظر إلى سرعة التقدمي ونطاق السفن واألداء الثبات في عرض البحر
املطلوب ،ونظرا ً أيضا ً ملتطلب دمج سالح ذو كفاءة عالية بالرغم من صغر
حجمه ،وأجهزة استشعار ومجموعة أجهزة االتصاالت .وفي الوقت احلالي
تسهم السفن من فئة  ،Armidaleالتي تعمل من قواعد موجودة في
مدينة كيرنس وجزيرة داروين ومدينة دامبير ،بشكل كبير في حراسة
املنطقة اقتصادية اخلالصة املترامية األطراف التابعة لدولة أستراليا.
يعتبر تصميم  ،Armidaleالذي نال الثناء والشكر من البحرية امللكية
األسترالية ملوثوقيته وصالحيته للسكن وقدرته على اإلبحار ،نقطة
مرجعية ملزايا بنية األلومنيوم .وقد نتج عن استخدامها توفير 20%
من الوقود سنويا ً مقارنة بتصميم الفوالذ املشابه ،مما يعادل توفير حوالي
 2.1مليون لتر من الوقود سنويا ً لألسطول املكون من  14سفينة .وهذا
يولد توفير ضخم في تكاليف دورة احلياة ،ويقترن مع هذا خفض تكاليف
الصيانة
ً
أكدت طلبات سفن احلراسة املقدمة مؤخرا على قدرة أوستال في
االستفادة من التصميم عالي اإلنتاجية والقدرة التصنيعية لتقدمي
منتجات حسب طلبات العمالء بالرغم من ضيق وقت اجلداول الزمنية
احملددة للبرامج .وفي إبريل  ،2008عقب عملية عطاءات تنافسية ،منحت
جمهورية ترينيداد وتوباجو الشركة عقدا ً لبناء ستة زوارق حراسة سريعة
فئة  APB 30بطول  30م لتعمل مع خفر سواحل ترينيداد وتوباجو
( ،)TTCGوالذي يعتبر أول طلب للبيع في قطاع الدفاع تقدمه أوستال
في منطقة الكاريبي.
كما ورد عن العميد البحري جارنت بست ،مدير أمانة حتويل ودمج الدفاع
بترينيداد ،السر في فور العرض الفني والتجاري املقدم من أوستال يكمن
في “تقدميها ألفضل مجموعة خدمات حيث شملت تقدمي السفن والتدريب
على استخدامها وصيانتها”.
سوف تدعم هذه السفن اجلديدة ،التي سيتم تقدميها بحلول نهاية عام
 ،2009خفر سواحل ترينيداد وتوباجو ( )TTCGفي املراقبة الدائمة
للمياه الداخلية واملياه األرخبيلية اإلقليمية واملنطقة االقتصادية اخلالصة
التابعة للدولة .ومن املقرر أن تؤدي السفن دورا ً مهما ً في ضمان سالمة
اإلبحار واحلفاظ على البيئة البحرية .كما أنها ستستهدف االجتار باخملدرات
غير الشرعي واملساهمة في توفير السالمة في البحار وتنفيذ مهام البحث
واإلنقاذ.
ذكر العميد البحري بست“ ،كانت انطباعاتنا األولى إيجابية للغاية،
بفضل القدرة العالية للزوارق على املناورة وسرعتها التي تزيد عن 40
عقدة .ونحن واثقون من أن سرعة السفن سوف تسهم في فعاليتها في
حملة إعالنية

مت بناء أربع زوارق  IPCsملالطة

في فبرار  ،2009أكدت
منع جتارة اخملدرات غير الشرعية”.
ً
القوات املسلحة املالطية
ميثل طراز  ،APB 30املصمم طبقا
( )AFMمجددا ً على تنافسية
ملعايير شركة  ،DNVالنوع اجلديد
أوستال في سوق سفن احلراسة
من سفن احلراسة التي تتوقع أوستال
من خالل طلب أربع سفن
استمرار الطلب عليها في السنوات
حراسة ساحلية بطول 21.2
القادمة .وميكن أن يصل هذا النوع ،الذي
م .ويشكل هذا العقد عالمة
يعمل مبحركني ديزل من طراز MTU
بارزة حيث أنه ميثل أول اختراق
 16V 2000 M92يشعالن نفاثات
للشركة في سوق الدفاع
مائية Rolls-Royce Kamewa
األوروبية .كما أنه يلقي الضوء
بحجم  ،56إلى سرعة قصوى تبلغ 40
على قدرة أوستال في تلبية
عقدة وأقصى مدى يزيد عن 1000
متطلبات العمليات بشكل
ميل بحري .وكل سفينة مجهزة مبدفع
دقيق في إطار جداول زمنية
 20ملم وثالثة مدافع رشاشة متعددة
قصيرة لم يسبق لها مثيل،
األغراض ،ويعمل عليها طاقم مكون من
حيث ال تتعدى الفترة بني توقيع
 12فرد.
العقد وتقدمي املنتجات تسعة
في إطار التزامها الشامل بتقدمي
أشهر.
اخلدمات ،توفر الشركة برنامج متكامل
سوف تستخدم القوات
لتدريب العمالء في منشآت التدريب
املسلحة املالطية (،)AFM,
اخملصصة التابعة لها في غرب أستراليا
التي تتولى مسئولية األمن
عقب تقدمي السفينة مباشرة .وتشمل
في املياه اإلقليمية املالطية،
مجموعة اخلدمات عنصرين متزامنني:
أربع سفن ملهام املراقبة
برنامج تدريب تعريفي لضباط السطح
وحماية احلدود على مدى
في خفر سواحل ترينيداد وتوباجو
( )TTCGوتقييمات لهذا البرنامج ،برنامج للتدريب على الصيانة سواحل اجلزيرة .وسوف يتم جتهيز كل سفينة مبدفع رشاش ثقيل 12.7
للضباط املهندسني وتقييمات لهذا البرنامج .وسيعقب هذا إجراء املزيد ملم في األمام ومدفعني خفيفني  7.62سم على سطح اجلسر الطائر
من التدريب ألفراد خفر سواحل ترينيداد وتوباجو ( )TTCGمطلع عام املوجود في مؤخرة السفينة.
سوف توفر السفينة التي يعمل عليها طاقم مكون من ثمانية أفراد،
.2010
يجب توضيح أن مسئوليات أوستال جتاه خفر سواحل ترينيداد وتوباجو املزيد من وسائل الراحة واألمان للطاقم .كما يقدم محركي الديزل من
( )TTCGال تنتهي بتسليم السفن .حيث تقدم الشركة ،مبوجب عقد طراز  ،MAN D2842 LE410مع مراوح غاطسة ثابتة السرعة تعمل
منفصل ولكن مرفق ،خدمات شاملة للصيانة والدعم على مدى خمسة من خالل علب تروس سرعة من طراز  ،ZFسرعة قصوى تزيد عن 26
أعوام تشمل دعم صيانة وقائي ومخطط بجدول زمني ،وصيانة غير عقدة.
عالوة على براعة التصميم يوجد جتويف متعدد املهام فوق سطح مؤخرة
مجدولة واإلدارة وإجراء استقصاءات سنوية وفترات صيانة ودعم هندسي
السفينة الرئيسي ،والذي ميكن أن يعمل كمضخة إنقاذ لسفينة أخرى إذا
على السواحل.
واصلت اجلودة العالية التي تتمتع بها أوستال وتنافسية السعر التي اقتضى األمر .ويتيح رصيف اإلنزال اخللفي إمكانية إنزال زوارق مطاطية
تقدمها طريقها لتنال استحسان هيئات إنفاذ القانون ،حيث قدمت مؤخرا ً واستقبالها بشكل آمن ،كما يتم دعم عمليات الغطس أيضا ً من خالل
إلى خدمة شرطة كوينزالند ثالثة سفن ثنائية الهيكل بطول  22م من أجل منصة مالمسة لسطح املاء موجودة في مؤخرة السفينة .وتتمتع السفن
زيادة دوريات احلراسة في املناطق االستوائية البعيدة .تصميم هذه السفن أيضا ً بإمكانية مكافحة احلرائق عن طريق جهاز إطفاء حريق يوجد على
الذكي واملدمج ،الذي تولى بناءه حوض السفن التابع للشركة في جزيرة سطح اجلسر الطائر املوجود في املؤخرة.
شهد مطلع شهر أكتوبر  2009أول جتربة بحرية ألول زورقني مالطيني
تسمانيا ،والتخصص في بناء السفن صغيرة ومتوسطة احلجم ،تضمن
حلراسة السواحل .ومت تقدمي الزوارق األربعة في املوعد احملدد.
القدرة على إنزال زوارق مطاطية واستقبالها على الرصيف اخللفي.
في ظل التركيز الشديد للعديد
من العمالء على توفر األصول وإدارة
القدرات الفعالة من حيث التكلفة
طوال فترات احلياة ،تعمل شركة
أوستال على تنمية قدرتها على
تقدمي اخلدمات الشاملة للدعم
اللوجيستي من خالل مجموعة من
منصات الدفاع واألمن.
واستناداً إلى اخلبرة املكثفة
لشبكة اخلدمات العاملية للشركة،
فهي قادرة اآلن على تقدمي خدمات
الدعم اخملصصة طويلة األمد لضمان
تقدمي أفضل دعم للسفن وخفض
تكاليف دورة حياتها .هذه اخلدمات
تشمل تخطيط الصيانة والدعم
اللوجيستي وتدريب املشغلني وفنيي

الصيانة واإلصالحات والصيانة غير
املبرمجة واالستشارات الفنية وإدارة
السالمة وخدمات ما بعد التصميم
وتقدمي املساعدة باستخدام األحواض
اجلافة واختبارات املساحة.
إن خدمات أوستال مرنة بطبيعتها
لذا ميكن تخصيص خدمات الدعم
لتناسب االحتياجات الفريدة
للمشغل الفردي ،لضمان تقدمي
اخلدمات مع الدعم املؤثر والفعال
واملتناسق مع متطلبات القدرة
والتوافر والقدرة على حتمل التكلفة.
وهذا يشمل تقدمي احللول املبتكرة
واملستدامة محلياً التي حتقق أفضل
استفادة من البنية األساسية
وشبكات الدعم داخل البلد.
الكويت تشغل ثالث زوارق حراسة بطول  22م مصنعة بواسطة شركة أوستال
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بناء
أساطيل
املستقبل

يعتبر الشكل العصري لسفينة ( ،USS Independence )LCS-2أول
سفينة قتال ساحلية ( )LCSقامت شركة أوستال بتصميمها وبنائها للقوات
البحرية األمريكية ،دليالً ماديا ً على حقيقة أن تكنولوجيا الهياكل البحرية
املتقدمة التي متتلكها شركة أوستال قد أحدثت أكبر تأثيرا ً في الواليات املتحدة.
يقدم شكلها األساسي على حد سواء ،بصفتها أكبر سفينة حربية مصنوعة
من األملونيوم في العالم ،إثباتا ً قويا ً للثقة التي تضعها أكبر قوة بحرية في
العالم في الشركة.
تعتبر  Independenceسفينة حتويلية حقًا ،حيث تقدم العديد من
املزايا مثل الغاطس املنخفض والسرعة العالية وأعلى مستوى ثبات في عرض
البحر وتسهيالت طيران متفوقة ونظام مهام يتمتع بتصميم معياري مفتوح
وسطح مهام داخلي واسع وقابل إلعادة التهيئة .وجميع ذلك مت تفعيله من
خالل تكنولوجيا الهياكل الثالثية التي ابتكرتها شركة أوستال في األساس من
شركة أوستال بالواليات املتحدة تقوم بإنشاء مجموعة
أجل اخلدمات التجارية.
أوائل عام  ،2000أطلقت الشركة برنامج للبحث والتطوير بهدف إعداد
تصميم هيكل سفينة جديد يعطي سرعات عالية في البحار الهائجة مع جديدة من الهياكل املتقدمة املصنوعة من األلومونيوم
توفير قدرة الثبات املطلوبة لضمان استيفاء أعلى معايير راحة املسافر .متخض إلنشاء أسطول بحري يالئم العصر اجلديد
عن هذا العمل تصميما ً ثوريا ً لهيكل ثالثي بطول  127م ،مع تقدمي العبارة
 Benchijigua Expressلشركة فريد أولسن إس آي في إبريل  ،2005مما
الفاعلية واملدى والثبات في عرض البحر والغاطس املنخفض وسعة التحميل
فتح آفاقا ً جديدة للنقل البحري السريع.
أدركت شركة أوستال سريعا ً أن نفس تكنولوجيا الهياكل الثالثية املصنوعة الضخمة ،تستدعي وجود حل ملنصة تفوق حدود تصميم السفن احلربية
من األلومونيوم ،التي قدمت قدرات هائلة في اجملال العسكري ،تقدم مزايا التقليدية املصنوعة من الفوالذ .لذا بحثت القوات البحرية األمريكية عن
أساسية منها احلجم الداخلي املتسع والتخطيط املرن والغاطس املنخفض منهجيات بديلة “حاسمة” ركزت على االستغالل منخفض التكلفة لتكنولوجيا
وقوة التشغيل األكثر فاعلية والقدرة البارعة على املناورة .وعالوة على ذلك ،السفن عالية السرعة التي ميكن احلصول عليها من السوق الدولية.
تألقت عراقة أوستال .فبعد أن شاركت في دراسات سفن املهام اخملصصة
فإنها متنح القدرة على حمل األوزان الضخمة في السرعات العالية أثناء اإلبحار
عالية السرعة على املستوى النموذجي ،ومع تقدمي املعدية Benchijigua
بدون تقليل السرعة كما حدث مع الهياكل األخرى.
فضالً عن ذلك ،أظهر اختبار الصهريج واحملاكاة ،في نطاق واسع من ظروف  Expressكمعيار تصميم ،مت اختيار الهيكل الثالثي املتقدم املصنوع من
األمواج ،أن تكنولوجيا الهياكل الثالثية تقدم ثبات ممتاز في عرض البحر بفضل األلومونيوم عام  2004كأحد الهيكلني البحريني لسفن القتال الساحلية.
قدرتها على توفير تسارع عرض ورأسي منخفض .وهذا يفضي إلى قدرة تشغيلية وقد مت وضع رافدة القص ألول وحدة ،السفينة  ،Independenceبشكل
فائقة للطيران واملركبات البحرية ،ويضمن أن يكون الطاقم أقل عرضة لإلرهاق أو منوذجي بحوض صناعة السفن التابع لشركة أوستال بالواليات املتحدة في يناير
دوار البحر بسبب حركات السفينة ،واألهم من ذلك خفض عدد طاقم السفينة .2006
مما ال شك فيه أن سفينة القتال الساحلية ثالثية الهيكل توسع آفاق تصميم
كأمر إضافي.
قدم برنامج سفن القتال الساحلية التابع للقوات البحرية األميركية أول السفن البحرية .فكالً من الهيكل األوسط النحيف والهيكالن اجلانبيان
األصغر حجماً ،يعطي السفينة املميزات
فرصة لشركة أوستال لتجعل
التشغيلية التي تتمتع بها أي سفينة
تكنولوجيا الهياكل الثالثية
ضخمة تعمل بإزاحة املياه ،مما يوفر مستوى
اخلاصة بها في املقدمة.
ثبات أعلى في البحار الهائجة والظروف
وسوف تضطلع سفينة القتال
الساحلية ،املصممة خصيصا ً
التشغيلية الصعبة.
عالوة على ذلك ،يوفر الهيكل املصنوع من
للسير والقتال في مياه السواحل
األلومونيوم  -املعتمد من املكتب األمريكي
الضحلة ،بسلسلة من املهام
للشحن للخدمة ملدة  30عاما ً بنا ًء على
املتبادلة ملواجهة التهديدات
حتليل اإلجهاد الطيفي املفصل – غرفة
اخملتلفة مثل األلغام والغواصات
عمليات فسيحة تقدم مرونة عالية في
والزوارق الهجومية السريعة.
تأدية الوظائف واملهام وسرعة في إعادة
إضافة إلى ذلك ،سوف توفر
التهيئة وحماية محسنة ضد التلف
القدرة على نشر القوات بشكل
وحواف فسيحة للتطوير املستقبلي.
مستقل في مناطق العمليات
وهذا يتجسد في سفينة قتالية متعددة
العسكرية البعيدة والبقاء في
الوظائف بطبيعتها تتبنى بحق مبادئ
املوقع لفترات طويلة .وتخطط
التصميم املعماري املفتوح وذلك لفصل
الشركة لبناء مجموعة مكونة
املنصة ونظام املهام األساسي عن األوزان
من  55سفينة.
التركيبية القابلة للتبادل التي حتملها وفقا ً
أصبح واضحا ً للقوات البحرية
للمهمة احملددة.
األمريكية في مستهل جهود
يأتي فوق غرفة العمليات سطح طيران
امتالك سفينة القتال الساحلية
أكبر من ذلك الذي يوجد بأي سفينة قتالية
( )LCSمتطلبات السرعة
تابعة للقوات البحرية األمريكية .وهو قادر
العالية املفاجئة والقدرة الفائقة
سفينة القتال الساحلية LCS-2 Independence
على أداء عمليات طائرتني هليكوبتر من
على املناورة ،بدون تفريط في
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طراز  H-60ويسع طائرة  – CH-53أكبر طائرة مروحية في اخلدمة – وتستفيد
منطقة الطيران املرتفعة هذه من الدخول الذي يثير كمية قليلة من رزاز البحر
باإلضافة إلى األداء املتفوق للثبات الهيكل الثالثي وذلك ومن أجل توسيع نطاق
تشغيل الهليكوبتر في حاالت اهتياج البحر.
يشمل نظام الدفع الرئيسي مدمج الطاقة ذو احملركات الديزل والتوربينات
الغازية ( )CODAGعلى محركي ديزل من فئة  MTU 8000ومحركني من
النوع التوربينَي الغازي طراز  GE LM2500يشغالن أربع نفاثات مائية من طراز
 .Wärtsiläينتج عن مكونات نظام الدفع املدمج ذو احملركات الديزل والتوربينات
الغازية ( )CODAGسرعة عالية مفاجئة تبلغ  45عقدة باستخدام الطاقة
الكاملة ،ومدى أوسع وكفاءة في استهالك الوقود في نظام التطواف االقتصادي
باستخدام محركات الديزل فقط .وفضالً عن ذلك ،يبلغ إجمالي الطاقة
املستهلكة في الهيكل الثالثي املصنوع من األلومونيوم حوالي  62ميجاوات
فقط مقارنة بالطاقة املستهلكة في الهياكل البحرية القتالية الصغيرة
أحادية الهيكل املصنوعة من املعدن والتي تبلغ  84ميجاوات.
مت إطالق السفينة  Independenceفي  28أبريل  ،2008وبدأت أول
التجارب البحرية في مطلع يوليو  ،2009بعد إجراء اختبارات شاملة ومكثفة
لنظام الدفع واالتصاالت واملالحة وأنظمة املهام الرئيسية .ومت إجراء السلسلة
الثانية واألخيرة من التجارب التي جتريها شركة بناء السفن في  18أكتوبر.
بدأ بناء أول سفينة متابعة ،سميت باسم  USS Coronadoفي أواخر عام
 .2009ومن اخملطط أن يتم تسليمها عام .2012
عالوة على برنامج سفن القتال الساحلية ،فقد مت االعتراف مؤخرا ً باملزايا
التشغيلية التي قدمتها التكنولوجيا املتقدمة للهياكل البحرية عالية السرعة
التي متتلكها أوستال بفضل جهود اخلدمة املشتركة التي سينتج عنها أسطول
جديد من مركبات لوجيستيات مناطق العمليات للجيش األمريكي والقوات
البحرية األمريكية .ومت إعداد برنامج السفن املشتركة عالية السرعة ()JHSV
بغرض إحداث تغيير جذري في النقل البحري لشحنات األوزان متوسطة احلجم
داخل مناطق العمليات العسكرية ،باالستفادة من تكنولوجيا الهياكل البحرية
للمعديات السريعة وذلك خلفض التكلفة وتسريع نقل اللوجيستيات وتقليل
االعتماد على البنية األساسية للقواعد الساحلية.
متخض عن هذا البرنامج سفينة غير مقاتلة تعرض قدرات مشابهة لتلك
التي تتمتع بها ملعدية التجارية عالية السرعة – وبالتالي فهي مطابقة ملعايير
النجاة التجارية الدولية – ولكن مت تعديلها لتضم سطح للطيران وتسهيالت

مصنع شركة أوستال بالواليات املتحدة في مدينة موبايل ،أالباما

تخضع املنشأة التابعة لشركة أوستال ثنائية الهيكل بطول  107م من طراز
 .Hawaii Superferry ROPAXوعلى
بالواليات املتحدة في مدينة موبايل
مدى نفس تلك الفترة ،استفاد حوض
لبرنامج توسيع ضخم ،مما سيعمل
بناء السفن من برنامج مستدام ومهم
على مضاعفة قدرة املصنع على بناء
لالستثمار في املنشآت.
السفن .ويعتبر هذه االستثمار في
وكان أخر تطوير حلوض بناء السفن
منشأة التصميم املعيارية احلديثة
مبدينة موبايل هو تشييد منشأة
أوج اإلستراتيجية التي دامت ملدة
التصنيع املعيارية اجلديدة مبساحة
عقد من الزمان تشهد على احتضان
أوستال لتطوير كالً من مجاالت اإلنتاج  70000م 2على رقعة مبساحة 100
فدان بجوار املوقع احلالي .مت االنتهاء
والعمالة املاهرة وذلك لتقدمي جيل
من املرحلة األولى عام  ،2009ومن املقرر
جديد من الهياكل البحرية املتقدمة
املصنوعة من األلومونيوم إلى حكومة أن يتم االنتهاء من املرحلة الثانية عام
 .2011وسوف تعمل املنشأة اجلديدة
الواليات املتحدة.
على حتسني فعالية عملية اإلنتاج
كانت منشأة مدينة موبايل تبني
لشركة أوستال بالواليات املتحدة،
خبراته تدريجياً منذ إنشائها عام
وتوفير قدرة تصنيعية إضافية للسماح
 ،1999في بناء السفن املصنوعة من
األلومونيوم ،وكان في األساس مخصص حلوض بناء السفن بتدبير سعة إنتاجية
تصل إلى ست سفن ضخمة مصنوعة
للسوق التجارية .بدأت هذه املنشأة
عملها مع املراكب التجارية والهياكل من األلومنيوم – مثل سفينة القتال
الساحلية أو السفينة املشتركة عالية
الثنائية الصغيرة ،وقام مؤخرا ً بتطوير
السرعة – سنوياً.
أعماله إلى بناء اثنتني من املعديات

السفينة املشتركة عالية السرعة ( )JHSVتقدم أبعادا ً جديدة للوجيستيات داخل مناطق العمليات العسكرية

للمالحة اجلوية ورصيف لرفع األحمال على ظهر املركبة وأنظمة مالئمة ملكافحة
احلريق ونظام  C4Iومنشآت حماية القوات .وقد مت املوافقة على شراء  10سفن
مشتركة عالية السرعة ( – )JHSVتقسم مناصفة بني اجليش والبحرية –
مع وجود توقعات بطلب دفعات أخرى.
عقب مرحلة التصميم املبدئي الذي اتسم بالتنافسية ،حصلت شركة أوستال
على عقد بقيمة  185مليون دوالر أمريكي عام  2008من قيادة أنظمة البحار
البحرية مقابل التصميم املفصل وبناء أولى السفن املشتركة عالية السرعة،
مع خيارات لبناء تسع سفن إضافية ،باإلضافة إلى قطع غيار القواعد الساحلية
ذات الصلة .وتقدر القيمة احملتملة لبرنامج السفن العشرة مبا يزيد عن 1.6
مليار دوالر أمريكي.
نظرا ً للخبرة الفريدة التي تتمتع بها شركة أوستال في بناء املنصات متعددة
الهياكل املصنوعة م األلومونيوم ،فقد مكنتها من وضع تصميم يفي مبتطلبات
األداء والتكلفة للسفن املشتركة عالية السرعة ( )JHSVعلى أفضل وجه
ممكن .وبالنظر إلى االعتبارات املتعلقة مبعايير األداء الرئيسية ،فهي حتتوي على
هيكل ثنائي بطول  103مكون من جتويف مستدير وهيكل ذو مقدمة بصلية
مأخوذة من تلك املوجودة في السفينة  ،WestPac Expressونفس محرك
الديزل من طراز  MTU 8000املستخدم بشكل أساسي في برامج سفن
القتال الساحلية والعديد من السفن التجارية.
نتج عن هذا منصة ميسورة التكلفة ومنخفضة اخملاطر ،وهي مصممة
طبقا ً لكود املركبات البحرية عالية السرعة  ،ABSمما يفي مبتطلبات املهام
املستهدفة والطيران للسفن املشتركة عالية السرعة ( )JHSVمع موثوقية
هيكلية وتشغيلية .وتتضمن خصائصها البارزة القدرة على نقل  700طن من
األحمال ملسافة تزيد عن  1200ميل بحري مبتوسط سرعة  35عقدة ونطاق
 3500ميل بحري ،وسطح مهام للمركبات والشحنات بسعة  2000م،2
ومنشآت حتميل الشحنات العضوية وتفريغها والقدرة على تشغيل طائرة
هليكوبتر  CH-53من سطح الطيران في مؤخرة السفينة .وعالوة على ذلك،
توجد أماكن إقامة لطاقم مكون من  41فرد ،وسوف تصبح السفن املشتركة
عالية السرعة ( )JHSVقادرة على استيعاب حتى  150فرد في أقصى ظروف
احلمولة ،باإلضافة إلى مقاعد إضافية تشبه مقاعد الطائرة تسع لقوة مكونة
من  312جندي.
الشريك الرئيسي لشركة أوستال هي شركة General Dynamics
 ،Advanced Information Systemsوالتي ستقوم ،بصفتها وكيل
هندسة أنظمة املنصات ،بتصميم األنظمة اإللكترونية للسفن املشتركة عالية
السرعة ( )JHSVودمجها واختبارها ،مبا في ذلك البنية األساسية حلوسبة
التصميم املعماري املفتوح وأنظمة االتصاالت الداخلية واخلارجية واملالحة
اإللكترونية وأنظمة الدفاع الذاتي .كما تتحمل مسئولية ترتيبات سطح
الطيران ،مبا في ذلك أدوات اإلضاءة والهبوط البصري.
عقب النتيجة الناجحة ملراجعة االستعداد لإلنتاج ،بدأت شركة أوستال
بالواليات املتحدة بناء السفينة  ،Fortitudeأول سفينة مشتركة عالية
السرعة ( ،)JHSVقبيل نهاية عام  2009حيث تقرر موعد تسليمها في
عام  .2011ومت بالفعل تفعيل خيارات مواد فترة التسليم الطويلة للسفينتني
التاليتني Vigilant ،و .Spearhead
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