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 …7فصل ال 

 
 المداحل الرّجاجة والثابتة

Vibratory and Static Compactors 
 

 Definition:   تعريف1.7
هـي مّعــدات هندسـية ذاتــية الحــرآة أو مقطـورة تقــوم بأعمـال الــرص، والدحــل، وتهيـئة الســطوح النهائــية      

 :لمختلف مراحل أعمال إنشاء جسم الطريق وتقسم إلى فئات
  Vibratory Soil Compactors): حديد+ دوالب (للتربة   المداحل الرّجاجة 2.7

تسـتخدم هذه المداحل في أعمال رص التربة بمختلف أنواعها، وطبقات ما تحت األساس واألساس، وتكون                
وتنحصر أنواعها ، )1.7(آما في الشكل  بطنبور معدني مفرد أملس أمامي ودوالبين مطاطيين خلفيين مزودة

 :طلوب وفقًا لما يلي المبما يتفق مع العمل
 

 )1.7(الشكل 
 

 
طن، وحمل خطي   ) 6 ـ 4( آيلووات، وبوزن تشغيل مابين    50 مداحـل رص الـتربة باستطاعة محرك بحدود          ـ 1

مم، ومطال ) 1650 ـ 1300(سم، وعرض دحل ما بين / آغ) 20 ـ 10( ما بين (Static liner Load)سـتاتيكي  
 .رتزه) 40 ـ 29(مم، واهتزاز رج ) 1.6 ـ 0.8(رج 

طن، وحمل  ) 12 ـ 10( آـيلووات، وبوزن تشغيل ما بين        90 مداحـل رص الـتربة باسـتطاعة محـرك بحـدود             ـ 2
مم، ) 1.7 ـ 0.8( مم، ومطال رج     2100سـم، وعـرض دحل بحدود       / آـغ ) 32 ـ 24(خطـي سـتاتيكي مـا بيـن         

 .هرتز) 33 ـ 30(واهتزاز رج 
ل ـطن، وحم ) 20 ـ 15(وات، وبوزن تشغيل مابين      آيلو 130 مداحـل رص الـتربة باسـتطاعة محـرك بحدود            ـ 3

مم واهتزاز  ) 1.8 ـ 1( مم، ومطال رج     2100سم، وعرض دحل بحدود     / آغ) 59 ـ 49(خطي ستاتيكي ما بين     
 .هرتز) 31 ـ 27(رج 

 : مقطورة دحل رّجاجة للتربةـ 4
وزن ـالتربة، وب هـي مقطـورة بشـكل طنـبور قـابل للقطـر بواسـطة آلـية مـتحرآة أخـرى، وتقـوم بأعمال رص                         

 1.5 مم، ومطال رج 1600 آيلووات، وعرض دحل بحدود 20 طن، ومحرك استطاعته بحدود  6 بحـدود    تشـغيل 
 . هرتز28مم، واهتزاز رج بحدود 
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 ): حديد+ دوالب (  المداحل الرّجاجة أرجل الغنم للتربة 3.7

Padded Drum Vibratory Soil Compactors 
 تقــوم بأعمــال الــرص، وتســتخدم فــي مــراحل تهيــئة طــبقة مــا تحــت هـي معــدات هندســية ذاتــية الحــرآة 

اس، وفـي رص الـتربة الغضـارية، والـتربة الـناعمة، وفي التربة التي تحتاج إلى قوى رج عالية، وتكون                     ـاألسـ 
(رأس مداس آما في الشكل      ) 150(إلى  ) 75(مـزودة بطنـبور أرجل غنم يتضمن عدد من المداسات بحدود            

 :لما يلي، وتصنف وفقًا )2.7
طن، ) 7 ـ 5(ين ـ آيلووات، وبوزن تشغيل ما ب50 مداحـل رص الـتربة أرجل غنم وباستطاعة محرك بحدود            ـ 1

 مم،  )1.7 ـ 0.5(مم، ومطال رج    ) 1675 ـ 1370( آيلونيوتن، وعرض دحل ما بين       125وقوة رج إجمالية بحدود     
 .هرتز) 42 ـ 30(واهتزاز رج 

) 14 ـ 11( آيلووات، وبوزن تشغيل يتراوح بين 95باستطاعة محرك بحدود     مداحـل رص التربة أرجل غنم و       ـ 2
مم، ) 1.9 ـ 0.9( مم، ومطال رج     2140 آيلونيوتـن، وعـرض دحـل بحدود         350طـن، وقـوة رج إجمالـية بحـدود          

 .هرتز) 40 ـ 30(واهتزاز رج 
 

 )2.7(الشكل 
) 20 ـ 15(ت، وبوزن تشغيل ما بين       آيلووا 140مداحـل رص الـتربة أرجـل غـنم وباستطاعة محرك بحدود              ـ 3

(، ومطال رج    مم) 2220 ـ 2130(آيلونيوتن، وعرض دحل ما بين      ) 500 ـ 400(طـن، وقـوة رج إجمالية ما بين         
 .هرتز) 30 ـ 27(مم، واهتزاز رج ) 1.95 ـ 1.15

 
 

 21



  المداحل الّرجاجة والثابتةـ 7سية                                                                      الفصل دليل اآلليات والمعدات الهند
______________________________________________________________________________ 

 
 ): حديد+ حديد (  فئة المداحل الرّجاجة 4.7

 Dual Drum Vibratory Asphalt Compactors 
دم فـي رج مخـتلف طـبقات المجـبول اإلسـفلتي، وتكـون مـزودة بطنـبور أمامي رجاج أملس، وطنبور                      تسـتخ 

 ).3.7(خلفي رجاج أملس آما في الشكل 
 :وتنحصر أنواعها بما يتفق مع حجم العمل المطلوب وفقًا لما يلي

 :ملساء رّجاجة لحجوم عمل بسيطة) حديد+ حديد (مداحل   1.4.7
 مم، وبمطال 1200 طن، وعرض دحل بحدود 3.5 آيلووات، وبوزن تشغيل بحدود 18استطاعة محرآها بحدود 

 . آيلونيوتن على الطنبور30هرتز، وقوة طاردة مرآزية ) 60 ـ 50( مم، واهتزاز رج 0.45رج بحدود 
 

)3.7(الشكل   
 

 :ملساء رّجاجة لحجوم عمل متوسطة) حديد+ حديد (  مداحل 2.4.7
وبمطال  مم، 1500 طن، وعرض دحل بحدود    7ووات، وبوزن تشغيل بحدود      آيل 50اسـتطاعة محـرآها بحـدود       

 . آيلونيوتن على الطنبور50هرتز، وقوة طاردة مرآزية ) 50 ـ 40(مم، واهتزاز رج ) 0.50 ـ 0.25(رج بحدود 
 :ملساء رّجاجة لحجوم عمل آبيرة) حديد+ حديد (  مداحل 3.4.7

 وبمطال  مم،1650 طن، وعرض دحل بحدود 10شغيل بحدود  آيلووات، وبوزن ت   75اسـتطاعة محرآها بحدود     
 . آيلونيوتن على الطنبور140هرتز، وقوة طاردة مرآزية ) 60 ـ 30(مم، واهتزاز رج ) 0.90 ـ 0.35(رج بحدود 

 Static Compactors :   المداحل الستاتيكية5.7
 :هي مداحل ذاتية الحرآة ولها عدة أنواع

 .د اثنان مد حلة بطنبور معدني عدـ 1
 ).عدد اثنان( مدحلة بطنبور معدني أمامي واحد ودواليب معدنية في الخلف ـ 2
 . مدحلة بطنبور معدني أمامي واحد ودواليب مطاطية ملساءـ 3
 . مداحل مطاطية أمام وخلف بعدد من الدواليب المطاطية الملساءـ 4
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 )4.7(الشكل 

لـيات إنهـاء الســطوح المخـتلفة لطـبقات االهــتراء     والمداحـل المطاطـية هـي مــا يغلـب اسـتخدامها فــي عم     
ويعتمد الدحل فيها على وزن المدحلة      . ، حيث تعطي سطحًا نهائيًا أملسًا جيد التماسك       ةـاإلسفلتي النهائي 

التـي يمكن أن تضاف عليها وال يستعمل الرج فيها، وتنحصر أنواع المداحل             ة  ـاألساسـي مـع األوزان اإلضـافي      
 : وفقًا لمايليمع حجم العمل المطلوبالستاتيكية بما يتفق 

 :  المداحل الستاتيكية المعدنية لألعمال الخفيفة1.5.7
  آيلووات50 طن، وباستطاعة محرك بحدود 11 طن، ووزن إجمالي مع اإلضافات بحدود   8تكـون أوزانها بحدود     
 . مم1100وبعرض دحل بحدود 

 :ة  المداحل الستاتيكية المعدنية لألعمال المتوسط2.5.7
 50 طــن، وباســتطاعة محــرك بحــدود 15 طــن، ووزن إجمالــي مــع اإلضـافات بحــدود  12تكـون أوزانهــا بحــدود  

 . مم1100 وبعرض دحل بحدود آيلووات،
 :  المداحل المطاطية الستاتيكية لألعمال الخفيفة3.5.7

،  آيلووات70ود  طن، وباستطاعة محرك بحد19 طن، ووزن إجمالي مع اإلضافات بحدود 8تكون أوزانها بحدود 
 . مم1800وبعرض دحل بحدود 

 :  المداحل المطاطية الستاتيكية لألعمال المتوسطة4.5.7
 80 طــن، وباســتطاعة محــرك بحــدود 24 طــن، ووزن إجمالــي مــع اإلضـافات بحــدود  12تكـون أوزانهــا بحــدود  

 . مم1800 وبعرض دحل بحدود آيلووات،
 : الكبيرة  المداحل المطاطية الستاتيكية لألعمال5.5.7

 85 طــن، وباســتطاعة محــرك بحــدود 28 طــن، ووزن إجمالــي مــع اإلضـافات بحــدود  15تكـون أوزانهــا بحــدود  
 . مم1800، وبعرض دحل بحدود آيلووات

 )5.7(الشكل 
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 :التجهيزات المضافة على المداحل  6.7

 :هي على نوعين، إما تجهيزات ميكانيكية أو تجهيزات الكترونية
 :لميكانيكية وتتضمن  التجهيزات ا1.6.7

 . أقراص قص ترآب على جانب الطنبور ليقوم بقطع حواف إسفلت الطريقـ 1
 أقـراص ذات أشـكال قطـع بحيـث تعطـي حـواف بـزوايا ميل مختلفة تساعد على وصل طبقات اإلسفلت                       ـ 2

 .المفروشة

 )6.7(الشكل 
 .  التجهيزات اإللكترونية2.6.7

 :  نظام توثيق الدحل7.7
تروني، ـتروني يتم فيه تسجيل معلومات أداء المدحلة، ويوضع جهاز قارئ ومسجل معلومات إلك            هو نظام إلك  

حيـث تقـرأ المعلومـات مباشـرة عـبر شاشـة إظهـار، أو من خالل تسجيل معلومات بيانية على أوراق طبع،                       
يل البيانات  فصل جهاز تسجيل المعلومات، ونقله إلى المكتب، وربطه على جهاز آمبيوتر لتحل           ًا  ـويمكـن أيضـ   

 ).7.7(الشكل آما في 
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 )7.7(الشكل 

 
 . م120آل منها بطول ) حارة(هذا النظام يستقصي ويمسح بصورة مستمرة أداء الدحل لعشرة دروب عمل 

 :يعطي نظام التوثيق اإللكتروني
 . قيمة الدحل الوسطية لكامل المساحةـ
 . قيمة الدحل الوسطية لكل دربـ
 . عدد أشواط آل دربـ
 .رجة الرص دـ
 . تغيرات السرعة وحيدانهاـ
 . تغيرات االهتزاز وحيدانهـ
 . الدرب الفعلي واتجاه الحرآةـ
 . التدرج الحاصل إن وجدـ
 . تغيرات الدربـ
 . تحديد نقطة البدء واالنتهاءـ

 :هذا التوثيق يعطي معلومات حقيقية لمهندس اإلشراف في أي وقت يريد، ومن فوائده
 .ن اختيارات صحة دحل الطريق تخفيض آلفة وزمـ 1
 ترآـيز الدحـل الكافـي علـى المسـاحات التـي تتطلـب دحـًال إضافيًا دون الحاجة لدحل باقي المساحات                       ـ 2

 .المدحولة سابقًا وبصورة صحيحة
 . يمكن اعتماد نتائج الدحل في آشوف صرف قيمة األعمالـ 3
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