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 )المدادات(فّرادات اإلسفلت 

Asphalt Pavers 
 

 Definition:   تعريف1.11
هـي آلـيات هندسـية ذاتـية الحـرآة تقوم بأعمال فرش المجبول اإلسفلتي، مع رج ورص السطح المفروش                    

 :وتقسم إلى فئات.. باستخدام البالطة المسخنة آهربائيًا أو بواسطة حراقات غاز أو مازوت
  Crawler Asphalt Pavers: ّرادات الجنـزير  ف2.11

 ).1.11(هي فّرادات تستخدم الجنازير في حرآتها آما في الشكل 
 )1.11(الشكل 

 

 :تصنف هذه الفرادات إلى الفئات التالية
 : م4.75  الفّرادات بحدود عرض مد 1.2.11

 طـن  5 م، ووزنها من     4.75ى   م وحت  2.5 آيلووات، وبعرض مد من      50هـي فـّرادات استطاعة محرآها بحدود        
 .سا/ طن300سا حتى / طن50 طن، وإنتاجية ساعية من 10حتى 

 : م8  الفّرادات بحدود عرض مد 2.2.11
 .سا/  طن400 طن، وإنتاجية ساعية بحـدود 18 آيلووات، ووزنها بحدود 90هي فّرادات استطاعة محرآها بحدود 

 : م10  الفّرادات بحدود عرض مد 3.2.11
 .سا/  طن700 طن، وإنتاجية ساعية بحدود 22 آيلووات، ووزنها بحدود 130ادات استطاعة محرآها بحدود هي فّر

 : م12.5  الفّرادات بحدود عرض مد 4.2.11
 .سا/  طن900 طن، وإنتاجية ساعية بحدود 25 آيلووات، ووزنها بحدود 155هي فّرادات استطاعة محرآها بحدود 

 : م16 مد   الفّرادات بحدود عرض5.2.11
 1100 طن، وإنتاجية ساعية بحدود      31 آيلووات، ووزنها بحدود     210هـي فـّرادات اسـتطاعة محـرآها بحـدود           

 .سا/ طن
  Wheeled Asphalt Pavers:   فّرادات دوالب3.11

 :،وتصنف إلى الفئات التالية)2.11(هي فّرادات تستخدم الدواليب المطاطية في حرآتها آما في الشكل
 : م4.75ّرادات بحدود عرض مد   الف1.3.11

 300 طن، وإنتاجية ساعية بحدود 11 آيلووات، ووزنها بحدود 50هي فّرادات دوالب استطاعة محرآها بحدود 
 .سا/ طن
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 )2.11(الشكل 

 : م8  الفّرادات بحدود عرض مد 2.3.11
تاجية ساعية بحدود    طن، وإن  18 آيلووات، ووزنها بحدود     120هـي فـّرادات دوالب اسـتطاعة محـرآها بحـدود            

 .سا/  طن600
 : م8.5  الفّرادات بحدود عرض مد 3.3.11

 .سا/  طن700 آيلووات، وإنتاجية ساعية بحدود 120هي فّرادات دوالب استطاعة محرآها بحدود 
  Mobile Feeder:   المغذي المتنقل4.11

 . المجبول اإلسفلتيهو آلية هندسية حديثة من اآلليات ذاتية الحرآة المستخدمة في مجال فرش 
، وتشبه هذه اآللية الفّرادة إال      )3.11(يعمـل المغذي المتنقل خلف فّرادة اإلسفلت مباشرة آما في الشكل            

أنهـا بدون بالطة للرج والفرش، وهي تخّزن المجبول اإلسفلتي ضمنها من  خالل دفعها آللية القالب أمامها، 
ر ناقل ليصب في مستودع فّرادة اإلسفلت الرئيسية التي         ومـن ثـم تقوم بنقل المجبول اإلسفلتي  عبر سي          

 .تقوم بمد وفرش ورص المجبول على األرض
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 )3.11(الشكل 
نضـمن بوجـود هـذه اآللـية اسـتمرار تغذيـة المجـبول، ونتالفى عيوب أسطح اإلسفلت المفروش التي يكون                   

، وتتوفر بقياس وبإنتاجية ساعية بحدود      سـببها اإلرتجاجات الحاصلة للفّرادة نتيجة دفعها آللية القالب أمامها         
 . طن14 آيلووات، وبوزن بحدود 115سا وباستطاعة محرك بحدود /  طن700
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