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 …5فصل ال 

 
 الحفارات

Excavators 
 

 Definition:   تعريف1.5
 ).خنادق صرف صحي ـ حفريات مختلفة ـ حفريات أعمال المقالع(هي آلية هندسية تقوم بإجراء الحفر 

 .وتقسم إلى حّفارات دواليب وحّفارات جنازير
   Wheel Excavators:  حّفارات الدواليب2.5

فـوق الطـرق المعـبدة ألعمال الحفر المختلفة، وتكون سعة سطل الحفر             تعمـل هـذه األنـواع مـن الحفـارات           
 ).1.5( طن آما في الشكل 15 آيلووات، وبوزن تشغيل بحدود 100واحد متر، وباستطاعة محرك حتى ى حت
 
 

 )1.5(الشكل 
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   Crawler Excavators: حّفارات الجنـزير3.5

 :منها على سبيل المثال ما يلي، حيث تعمل في مجاالت عدة و)2.5(هي آما في الشكل 
 

 
 ) 2.5(الشكل رقم 

 
 

 :  حفارات أعمال إنشاء جسم الطريق1.3.5
 :هي حفارات مختلفة وفق طبيعة األعمال من األنواع التالية

  :  حفارات األعمال الخفيفة1.1.3.5
عة سطل   طن، وس  15 آـيلووات، ووزن تشغيل بحدود       65تسـتخدم الحّفـارات ذات اسـتطاعة محـرك بحـدود            

 . م، للقيام باألعمال الخفيفة6 م حتى 4 ، وبأعماق حفر من 3 م1 إلى 3 م0.35حفر من
 :  حفارات األعمال المتوسطة2.1.3.5

 طن، وسعة سطل    24 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود      110تسـتخدم الحّفـارات ذات اسـتطاعة محـرك بحدود           
 .باألعمال المتوسطة م، للقيام 8 ، وعمق حفر حتى 3 م1.75 حتى 3 م1حفر من 
 :  حفارات األعمال الصعبة3.1.3.5

 طن، وسعة سطل    45 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود      195تسـتخدم الحّفـارات ذات اسـتطاعة محـرك بحدود           
 . م، للقيام باألعمال الصعبة9 م وحتى 6 ، وبعمق حفر من 3 م3 وحتى 3 م2حفر من 
 :  حفارات األعمال الشديدة الصعوبة4.1.3.5

 طن، وسعة سطل    75 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود      295خدم الحّفـارات ذات اسـتطاعة محـرك بحدود          تسـت 
 . م، من أجل األعمال شديدة الصعوبة10 ، وعمق حفر حتى 3 م5حفر بحدود 

 :  حفارات المقالع الخاصة بتأمين مواد التكسير2.3.5
 :تستخدم في هدا المجال نوعان من الحّفارات

 :ول ـ باآر حفر وتحميل النوع األ1.2.3.5
يـتم اسـتخدامه فـي مجـال أعمـال الحفـر ضـمن المقلع، وتجميع المواد وتحميلها، ويمكن تصنيف هذا النوع          

 :ضمن الفئات التالية
 : ـ حفارات األعمال المتوسطة الصعوبة1

 7  طن، وسعة سطل حفر بحدود40 آيلووات، ووزن تشغيل  445وتستخدم حّفارات باستطاعة محرك بحدود      
 . م7، وعمق حفر حتى 3م
 : ـ حفارات األعمال الصعبة2

 طن، وسعة سطل حفر بحدود      175 آيلووات، ووزن تشغيل     550تسـتخدم حّفـارات باستطاعة محرك بحدود        
 . م10، وعمق حفر حتى 3 م18
 :  ـ حفارات األعمال الشديدة الصعوبة واإلنتاجية العالية3
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 طن، وسعة سطل حفـر بحدود 310 آيلووات، ووزن تشغيل 1030تستخدم حّفارات باستطاعة محرك بحدود 

 . م10، وعمق حفر حتى 3 م25

 )3.5(الشكل 
 

 ): فتحة تفريغ السطل من األسفل(  النوع الثاني ـ باآر تعبئة وتحميل وتفريغ 2.2.3.5
Front Shovel Bottom Dump 

 ضمن المقلع، وهو مزود بسطل حفر    يـتم اسـتخدامه فـي مجـال أعمـال الغـرف والتعبـئة والتحميل والتفريغ               
 :، ويمكن تصنيف هذا النوع على الفئات التالية)4.5(أمامي مع تفريغ من األسفل آما في الشكل 

 : ـ حفارات األعمال المتوسطة الصعوبة واإلنتاجية1
 طن، وسعة سطل تعبئة     80 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود      295تسـتخدم حفـارة باسـتطاعة محـرك بحـدود           

 .3 م5 بحدود
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 : ـ حفارات األعمال الصعبة2

 طن، وسعة سطل تعبئة     120 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود      445تسـتخدم حفـارة اسـتطاعة محـرك بحدود          
 .3 م7بحدود 

 )4.5(الشكل 
 

 : ـ حفارات األعمال الشديدة الصعوبة واإلنتاجية العالية3
 طن، وسعة سطل تعبئة     180ل بحدود    آيلووات، ووزن تشغي   550تسـتخدم حفـارة باسـتطاعة محرك بحدود         

 .3 م10
 : ـ حفارات األعمال المتميزة واإلنتاجية العالية4

 طن، وسعة سطل تعبئة   310 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود      1030تسـتخدم حفارة باستطاعة محرك بحدود       
 .3 م17

 :  أعمال التكسير باستخدام الحّفارات ذات المطارق الهيدروليكية3.3.5
Excavators with Hydraulic Hammers 

حيث يمكن ترآيب مطرقة هيدروليكية بدًال عن سطل الحفر، ومجهزة برأس تكسير على الحفارة وبما يتفق                
 ).5.5(مع نوعية العمل المطلوب آما في الشكل 

 Hydraulic Hammers :  أنواع المطارق الهيدروليكية1.3.3.5
فة تتناسب والحفارة المراد الترآيب عليها وبما يتفق مع  تكـون المطـارق الهيدروليكـية علـى قياسـات مخـتل           

 :نوعية العمل المطلوب وفقًا لما يلي
 )5.5(الشكل 
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 طن و   5 آغ، ويمكن استخدامها مع الحّفارات ذوات األوزان ما بين           350 ـ مطـرقة هيدروليكـية بوزن تشغيل         1
 . طن8
 طن و   7ها مع الحّفارات ذوات األوزان ما بين         آغ، ويمكن استخدام   500 ـ مطـرقة هيدروليكـية بوزن تشغيل         2

 . طن12
 طن و   8 آغ، ويمكن استخدامها مع الحّفارات ذوات األوزان ما بين           750 ـ مطـرقة هيدروليكـية بوزن تشغيل         3

 . طن14
 طن و   12 طن، ويمكن استخدامها مع الحّفارات ذوات األوزان ما بين           1 ـ مطـرقة هيدروليكـية بـوزن تشغيل          4

 . طن20
 طن و 17 طن، ويمكن استخدامها مع الحّفارات ذوات األوزان ما بين  1.3 ـ مطرقة هيدروليكية بوزن تشغيل       5

 . طن26
 طن و 19 طن، ويمكن استخدامها مع الحّفارات ذوات الوزان ما بين          1.7 ـ مطـرقة هيدروليكية بوزن تشغيل        6

 . طن32
 طن و 25دامها مع الحّفارات ذوات األوزان ما بين  طن، ويمكن استخ 2.2 ـ مطرقة هيدروليكية بوزن تشغيل       7

 . طن40
 طن و   32 طن، ويمكن استخدامها مع الحّفارات ذوات األوزان ما بين           3 ـ مطـرقة هيدروليكـية بـوزن تشغيل          8

 . طن55
 طن و 40 طن، ويمكن استخدامها مع الحّفارات ذوات األوزان ما بين 3.8 ـ مطرقة هيدروليكية بوزن تشغيل 9

 .طن 80
 : باآر حفر األقنية 4.3.5

الشكل يمكن ترآيب سطل حفر بشكل مغراف لعمل أقنية التصريف الظاهرية ذات الشكل الخاص آما في 
)6.5( 

 )7.5(الشكل 
 : باآر قلع األشجار 5.3.5

 

 ).7.5(يمكن ترآيب مجموعة قمط على ذراع الباآر تستخدم في قلع األشجار ونقلها آما في الشكل 
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