
  مجابل اإلسفلتـ 12الفصل الهندسية                                                                               ليات والمعدات دليل اآل
______________________________________________________________________________ 

 
 …12فصل ال 

 
 مجابل اإلسفلت

Asphalt Batching Plant 
 

 Definition:   تعريف1.12
هـي معـامل مرآـزية ثابـتة أو متـنقلة، مهمتها إنتاج المجبول اإلسفلتي وفق المواصفات المعتمدة للطريق،                   

 :ويتألف المجبل من
 . مستودعات تخزين لإلسفلت المائع وتجهيزات تسخينـ 1
 .ويات الباردة بتدرجاتها المختلفة أقماع تخزين للحصـ 2
 . محمص حراري للحصويات وإعدادها للمزجـ 3
 . غربال للتدرجات الداخلة بخلطة المجبولـ 4
) البودرة( موازين تراآمية لتحديد نسب المواد الحصوية الداخلة بخلطة المجبول بما فيها مادة الفلر ـ 5

 .وميزان حجمي لإلسفلت المائع
الخلط حيث يتم مزج المواد المختلفة بنسبها المعتمدة، ورش اإلسفلت المائع بالتدريج من       غرفة المزج و   ـ 6

 .خالل الميزان الحجمي حتى يتم الحصول على مجبول إسفلتي بخلطة معتمدة متجانسة
  مسـتودع معـزول حراريًا للتخزين اآلني، ويتم تخزين المجبول المنتج في غرفة آبيرة معزولة حراريًا ريثما                 ـ 7

 .يتم تفريغها من األسفل ضمن صناديق آليات النقل
 غـرفة فلـترة بواسـطة قمصان قماشية للمخلفات الناتجة عن العوادم بما يكفل خلوها من المواد الملوثة             ـ 8

 .للبيئة
 :وتصنف مجابل إنتاج المجبول اإلسفلتي وفق مايلي

 Mobile Asphalt Plant :   مجابل إنتاج مجبول إسفلتي متنقلة2.12
هـي مراآـز إنـتاج متـنقلة محمولـة على مقطورات، ويمكن تحريكها بسهولة على مسار إنشاء الطريق آما                    

 ).1.12(في الشكل 
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 )1.12(الشكل 
 

 :تكون هذه المجابل باستطاعات مختلفة، حيث يمكن حصرها آما يلي
 .سا/  طن100 مجابل متنقلة باستطاعات خفيفة حتى ـ 1
 .سا/  طن150ات خفيفة متوسطة حتى  مجابل متنقلة باستطاعـ 2
 .سا/  طن200 مجابل متنقلة باستطاعات متوسطة حتى ـ 3
 .سا/  طن275 مجابل متنقلة باستطاعات عالية حتى ـ 4

 :  معامل إنتاج مجبول إسفلتي ثابتة3.12
 .يمكن تصنيفها إلى نوعين، وفقًا لتوضعها ضمن المدن أو خارجها
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 )2.12(الشكل 

 : إنتاج المجبول اإلسفلتي الثابتة خارج المدن  معامل1.3.12
 :هي باستطاعات مختلفة يمكن حصرها آما يلي

 .سا/  طن100مجابل ثابتة باستطاعات خفيفة حتى ـ  1
 .سا/  طن150 مجابل ثابتة باستطاعات خفيفة متوسطة حتى ـ 2
 .سا/ طن  200 مجابل ثابتة باستطاعات متوسطة حتى ـ 3
 .سا/ طن  275تطاعات عالية حتى  مجابل ثابتة باسـ 4
 .سا/ طن  375 مجابل ثابتة باستطاعات عالية جدًا حتى ـ 5

 :  معامل إنتاج المجبول اإلسفلتي الثابتة ضمن المدن2.3.12
 .هي بنفس االستطاعات أعاله وتكون آافة تجهيزات معمل اإلنتاج ضمن حاويات معزولة حراريًا وصوتيًا وبيئيًا
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