أكتوبر 2016

إلتزام بالنبان بالمحيط
الرقم المرجعي5200 0310 G52A :

بالنبان تقدّم ساعتها الجديدة
Bathyscaphe Flyback Chronograph Blancpain Ocean
Commitment II
تقدّم بالنبان ساعة Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph Blancpain Ocean
) Commitment II (BOC IIالجديدة .للمرة االولى ،تتمتع هذه الساعة الحديثة بعلبة حاضنة مصنوعة من
السيراميك باللون االزرق .يُذكر بأن ألف يورو من سعر بيع كل قطعة من هذه المجموعة سوف تخصص لدعم الرحالت
العلمية اإلستكشافية .من هنا ،يُضاف المبلغ اإلجمالي الناتج عن عمليات البيع ،والبالغ  250.000يورو ،إلى مساهمات
بالنبان التي تقدّمها دعما ً للمحيطات.

علبة حاضنة باللون االزرق
ﯾﺠﮭﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﺑﻼﻧﺒﺎن ﻟﻺﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ .ﻣﻦ ھﻨﺎ ،وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،ﺗﻔﺨﺮ ھﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ‘ﻓﯿﻔﺘﻲ ﻓﺎﺛﻮﻣﺰ’ ﻣﻤﯿﺰة ﺑﻌﻠﺒﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة
اﻻزرق .ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺒﻎ ﻋﺒﺮ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة
ّ
ﻣﺜﺒّﺘﺔ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻮن ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ وﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ،ﺗﻢ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺘﯿﻦ .اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
اﻻوﻟﻰ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ رص ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ اﻟﻤﻀﻐﻮط ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎص ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﮫ .أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﻘﻦ ﻹدراج اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺒﯿﺒﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻟﺐ ،اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺘﯿﺢ إﺑﺘﻜﺎر اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻزرق .ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻘﻄﻌﺔ داﺧﻞ ﻓﺮن ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺜﺒّﺘﺔ ﻟﯿﺘﻢ
ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺴﺨﯿﻦ اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ -ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗُﻌﺮف ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺘﻠﺒﯿﺪ -ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ،ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ووﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ.
إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ،اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ،اﻹطﺎر وﺣﻠﻘﺔ اﻻرﻗﺎم .أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺤﻘﻦ ﻓﻘﺪ إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻠﺘﺎج وأزرار اﻟﺘﺤ ّﻜﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪﻗﺔ وﺻﻌﺒﺔ اﻹﺗﻘﺎن ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة .ﺣﺘﻰ
اﻵن ،ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﯿﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻤﺠﻮﻋﺔ اﻟﻠﻮن اﻻزرق.
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عالوة على ذلك ،لم يكن من الممكن في السابق الحصول على لون متشابه تماما ً في كال التقنيتين .وبعد تجارب إستمرت
لسنوات عديدة ،ها هي بالنبان تنجح اليوم في بتطبيق تقنية الحقن لمجموعة اللون االزرق .من هذا المنطلق ،تم ّكنت بالنبان
من تقديم علبة حاضنة ذات لون أزرق م ّوحد يتميز بحدته ،غموضه وعكسه لعالم المحيطات الذي ترتبط به هذه العالمة
التجارية المميزة.
متطور
عيار حديث
ّ
زوّ دت ساعة  Flyback Chronograph BOC IIالجديدة بعيار  ،F385آلية الحركة التي تنبض بقوة  36.000تردد في
الساعة ( 5هرتز) ،التردد المثالي بحيث يُتيح للكرونوغراف تقسيم كل ثانية إلى فواصل زمنية من عشر الثانية لكل فاصل.
يُشار إلى أن الكرونوغراف اإلرتدادي يعمل بواسطة عجلة عمودية .كذلك ،يتمتع العيار  F385بميزان ذو جمود متغيّر مع
برغي ذهبي ،بما يضمن صالبة متزايدة وتعديل أكثر دقة مقارنة باألداة التي يتم إستخدامها عادة .يتمتع هذا الميزان بمقبض
عمودي يضمن تشغيالً صحيحاً للكرونوغراف ،كما انه يزيل أي إرتجاج غير متوقع لعقرب الساعة عندما يكون
الكرونوغراف فعّاالً .إضافة إلى ذلك ،يُتيح هذا الحل آللية الكرونوغراف العمل بحرية دون التأثير سلبا ً على معدل دقة
الساعة .وعلى غرار كافة آليات الحركة التي يصنعها مصنع بالنبان ،ز ّود هذا لعيار بزنبرك توازن من السيليكون.
تضم ساعة  Flyback Chronograph BOC IIكافة الخصائص التقنية التي تتوفر في ساعة غوص ميكانيكية .بوجه
التحديد ،هي مقاومة لتسرّب المياه حتى عمق  300متر كما يضم إطارها ذو الدوران االحادي اإلتجاه ملحقات ومؤشرات
ساعة مصنوعة من المعدن السائل ® .Liquidmetalعالوة على ذلك ،تتسم هذه الساعة بوظيفة الكرونوغراف اإلرتدادي
التي تُتيح إعادة ضبط الكرونوغراف فوراً إلى الصفر أو إعادة تشغيله بمج ّرد الضغط على زر التح ّكم عند عالمة الساعة
الرابعة ،االمر الذي يتناقض مع الكرونوغرافات العادية التي تحتاج لثالث خطوات لضبط الفعاليات المتتالية .كذلك ،تتميز
هذه الساعة  -المحدودة اإلصدار بـ  250قطعة فقط -بالثقل المتأرجح الذي يحمل نقش عبارة ’اإللتزام بالمحيط‘ ( Ocean
 ) Commitmentما يربطها بإلتزام بالنبان بدعم الرحالت اإلستكشافية والحفاظ على المحيطات ،بينما يكشف الكريستال
الصفيري على الجهة الخلفية أيضا ً عن الجسور الرياضية واالنيقة.
إنضم إلى الحلقة
ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮاء ﻟﻺﺻﺪار اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ  ،(Blancpain Ocean Commitment (BOCﯾُﺪﻋﺎ اﻟﺸﺎري
ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ "ﺣﻠﻘﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ" .ﻋﻨﺪھﺎ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ  1000ﯾﻮرو ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺪﻋﻢ إﻟﺘﺰام ھﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺒﺮع .ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاء ھﺬه ،ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ،ﻟﯿﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ّ
ﻧﺸﻄﺎء ﻣﻤﯿﺰﯾﻦ وداﻋﻤﯿﻦ ﻟﺒﻼﻧﺒﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎھﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺤﯿﻄﺎﺗﻨﺎ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﯾﺤﻈﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻔﺮص ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ ﻟﻘﺎء
ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻼﻧﺒﺎن ،اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻻﻋﻀﺎء اﻟﺤﻠﻘﺔ ،اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ
ّ
ﻛﻤﺎ وﺣﻀﻮر اﻟﻌﺮوض اﻻوﻟﻰ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻘﺔ ،ﯾﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﺘﺮي ﺳﺎﻋﺔ
 Fifty Fathoms Blancpain Bathyscaphe Flyback Chronograph Ocean Commitment IIﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان " ھﺎﻧﺲ ھﺎس ،ﺗﻮﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ" ( Hans Hass, Awakening to a New
 ،)Worldﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن رﻗﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ.
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يعتبر ’هانس هاس‘ من قبل زمالئه كما وخبراء تاريخ الغوص" ،رائد الر ّواد" .بدأ هذا الخبير البيولوجي النمساوي ،وهو
ايضا ً عالم باالعراق البشرية كما ومص ّور وصانع أفالم ،بإستكشاف أعماق البحار في نهاية ثالثينيات القرن الماضي في
غياب األدوات المناسبة .هو سبّاق في مجال الغطس محققا ً أرقاما ً قياسية عديدة .باإلضافة إلى واقع كونه أول من أسس
مختبرات البحوث على متن السفن اإلستكشافية ،هو أيضا ً مخترع  ،Rolleimarinعلبة حاضنة محترفة مقاومة لتسرّ ب
المياه لكاميرا  ،Rolleiflexاالمر الذي اتاح توفير الصور لرحالته اإلستكشافية .غالبا ً ما إجتذبت هذه الصور الجمهور
الذي تم ّكن من خاللها إكتشاف عالم البحار.
اليوم ،يأتي هذا الكتاب -الذي أنتج بالتعاون مع معهد هانس هاس -ليسلّط الضوء على المخطوطة التي كتبها في ستينيات
القرن الماضي والتي لم يُكشف عن تاريخها بالكامل .هذه المنشورة تر ّكز على السنوات الممتدة بين عام  1940و،1960
وبالتحديد التحديات التي واجهت الرحالت اإلستكشافية االولى .عالوة على ذلك ،يوفر الكتاب لمحة مذهلة عن اإلطار
التاريخي لتلك المرحلة ،والتي شهدت تقديم بالنبان أول ساعة غطس عصرية :ساعة ’فيفتي فاثومز‘ .منذ العام ،2013
إرتبطت بالنبان بمعهد هانس هاس عند إطالق جائزة هانس هاس فيفتي فاثومز ( Hans Hass Fifty Fathoms
 .)Awardتق ّدم هذه الجائزة تقديراً لألعمال الرائدة التي حققها البروفيسور هاس في مجالي العلوم والتكنولوجيا ،كما
وتقديراً ألعماله المذهلة أيضا ً في مجاالت دراسة المحيطات واإلبتكارات الخاصة بعالم البحار.
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