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 آليات ومعدات إنشاء الطرق وملحقاتها
Roads Construction Equipment 

 Definition:   تعريف1.1
تعـرف هـذه األنـواع بأنها اآلليات والمعدات الهندسية التي تقوم عمومًا بأعمال إنشاء وتوسيع شبكة الطرق                  

 المشاريع التي تتطلب حجمًا آبيرًا من   والسـكك الحديديـة والجسـور، وبـناء المطارات والموانئ، وغيرها من           
 .األعمال اإلنشائية

لقـد أدى االعـتماد علـى المكننة الشاملة لألعمال، وعلى االستخدام الواسع لآلليات والمعدات الهندسية،                
إلـى تـزايد أعـداد هـذه اآللـيات وتـنوعها تنوعًا آبيرًا، فهي تساعد على تنفيذ األعمال المتعلقة ببناء الطرق                      

ور والمطـارات وغـيرها مـن المنشآت، وتتميز باستعماالت عامة ومتعددة تسمح باستخدامها الواسع       والجسـ 
 .في أعمال البناء األخرى، ويجعلها من العناصر األساسية في تنفيذ المشاريع آافة

 ولهـذا السـبب تشـكل اآللـيات القسـم األآبر والرئيسي من اآلليات والمعدات مختلفة المهام التابعة لعموم                  
 .الجهات المعنية باإلنشاء

يعتـبر رفـع إنتاجـية عمل اآلليات والمعدات الهندسية وتحسين استثمارها وزيادة مردودها وفعاليتها والحفاظ                
علـيها في حالة فنية جيدة، من المهام الضرورية الملحة التي تواجه الفنيين والمهندسين العاملين في هذا         

جـب تحديدهـا وتصـنيفها وتوصـيفها لكـي تتناسـب مع األعمال              ومـن أجـل تحقـيق هـذه المهـام، ي          . المجـال 
المطلوبة منها والتي تشمل عمومًا، األعمال التحضيرية، الحفريات، نقل التربة و المواد المختلفة، الردميات،              

 .التسوية السطحية والرص
 :تتضمن األعمال المطلوبة لبناء الطرق والجسور مايلي

 :   األعمال الترابية1.1.1
 ل حرث للتربة السطحية الزراعية وجرفها أو قشطها وحفر التربة ونقلها وتشكيل الردميات علىوتشم

 طبقات مع ترطيب التربة ورصها، إضافًة إلى حفر الخنادق الجانبية و تسويتها وتترافق هذه األعمال عادًة مع 
 .إزالة الصخور بالجرف أو التفجير

 : األعمال الصناعية  2.1.1
اسـات وتنفيذ أعمال الخرسانة المختلفة من إنشاء هياآل التسليح أو غرز األوتاد والرآائز              تشـمل حفـر األس    

 .وصب الخرسانة أو وضع إنشاءات خرسانية مسبقة الصنع أو معدنية
 :  أعمال التعبيد3.1.1

تشـمل نقـل المواد، من أحجار وبحص ورمل، من مصادر طبيعية، أو من الكسارات، وفرشها على طبقات مع               
 .ويتها وترطيبها ورصهاتس

 :  أعمال اإلسفلت4.1.1
ينجز آل نوع من     و .تشـمل تحضـير المجـبول اإلسـفلتي، ونقله، وفرشه، بعد رش اإلسفلت المائع، ثم رصه               

 .األعمال المذآورة، آليات متعددة األنواع، وتساعدها أيضًا آليات مكملة
 أن تكـون منتشـرة علـى جبهة عمل          تعمـل جمـيع اآللـيات بشـكل مـتكامل وبترتيـب تقنـي محـدد، ويمكـن                 

واسعة،ويفرض تنوع العمل الذي تقوم به آليات ومعدات بناء الطرق ظروف ونظام تحميل معين يتدرج حسب                 
 :درجة صعوبة العمل وجهده إلى أنظمة التحميل التالية

 .خفيف، خفيف متوسط، متوسط، صعب، شديدة الصعوبة
 :ز أنظمة العمل التاليةوانطالقًا من مبدأ عمل اآللية يمكن أن نمي

نظـام عمـل يعـتمد علـى اسـتطاعة الـنقل والرفع، ونظام عمل يعتمد على قوى الجر، أو الدفع، أو الرص، أو                 
 .التسوية، ونظام عمل يعتمد على قوى الدق أو الطرق

يعـتمد العمـل المناط باآللية، بشكل أساسي، على المؤشرات والمواصفات التصميمية لآللية من حيث وزن               
 :التشغيل واألبعاد الهندسية واإلنتاجية التي تتعلق بمجموعة عوامل منها

سهولة الصيانة والفك  ـالخدمة المطلوبة من اآللية  نوع ـوزن اآللية  ـقوة الجر  ـسرعة اآللية  ـنوعية التربة (
 : وتصنف آليات ومعدات إنشاء الطرق عمومًا وفق مهمة محددة إلى ما يلي).والترآيب

 :آليات األعمال الترابية   2.1
، وآلــيات حفــر وتعبــئة و تحمــيل وتفــريغ )الــبلدوزر(تضــم آلــيات حــرث وجــرف الــتربة، وقلــع وتفتيــت الصــخور  

 ).السكريبر(وآليات قشط التربة ) الكريدر(، آليات الحفر وحيدة السطل، آليات التسوية )الترآسات(
  :آليات وتجهيزات المقالع 3.1

بهدف إعداد ثقوب التفجير، دنابر نقل ) شنيورات(لطـرق وتضـم تجهـيزات حفـر الصخور       لتحضـير مـواد إنشـاء ا      
 .الصخور، آسارات وغرابيل
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  : آليات وتجهيزات تحضير وإنتاج المجبول اإلسفلتي مع فرشه ودحله4.1
 . مجبًال إسفلتيًا مع تجهيزات فلترة دخان العادميضم
 :  آليات ومعدات الرص5.1

 طبقة  ـ طبقة األساس    ـطـبقة مـا تحت األساس       (نجـاز مخـتلف مـراحل أعمـال الـرص           تضـم آافـة اآللـيات إل      
 ). طبقة اإلهتراءـالمجبول اإلسفلتي 

 :  آليات ومعدات تحضير المجبول البيتوني والخاص لألعمال الصناعية الطرقية6.1
خرسانة الثابتة  تضـم مجـابل الخرسـانة المرآـزية، وسـيارات نقل اإلسمنت، وجباالت الخرسانة، ومضخات ال               

 . والمحمولة ذاتية الحرآة
 :  اآلليات الخاصة لنقل المواد7.1

 :يمكن تصنيف هذه األنواع من اآلليات آما يلي
 .  الشاحناتـ
 .  القالباتـ
 .  الدنابرـ
 .  الصهاريجـ
 . الروافعـ
 . آليات أخرىـ

 :  التجهيزات الخاصة المساعدة8.1
 تحــت اإلسـفلت، ومعـدات معالجــة المـواد المقشـوطة وإعــادة     معـدات قشـط اإلســفلت وطـبقة مـا    تتضـمن  
 . على البارد أو على الساخن، إماتأهيلها
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