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 معامل ومراآز إنتاج الحصويات

Crushing Plants 
 

 Definition:   تعريف1.8
هـي مجموعـة تجهيزات مختلفة العمل متكاملة فيما بينها، وتستخدم إلنتاج الحصويات بتدرجاتها المختلفة،          

 :  على نوعينوتكون
 . مراآز إنتاج ثابتة ويطلق عليها اسم معمل إنتاج حصوياتـ
 .نتاج متنقلة ويطلق عليها اسم آسارة متنقلة إلنتاج الحصويات مراآز إـ

 Stationery Crushing Plants): معمل إنتاج حصويات(  مراآز إنتاج ثابتة 2.8
وُتحـدث فـي مقلـع يؤمـن األحجـار ذات النوعـية المناسـبة لبـناء الطـرق والجسـور، وهي على أنواع عديدة                         

 طن في الساعة، وتنتهي باستطاعة   100 مواد مفروزة بدءًا من      وباسـتطاعات مخـتلفة تـبدأ باستطاعة إنتاج       
 ).1.8( طن وأآثر في الساعة، وهي آما في الشكل 1000تتجاوز 

 :يتألف معمل التكسير من
 Feeder مغذي مواد ـ
 . تقوم بتكسير الصخور الكبيرة إلى أحجام صغيرة(Jaw Crusher)وهي آسارة فكية :  آسارة أوليةـ
 أو آسارة مخروطية (Hammer Crusher)ثانـية أو ثالـثة وغالـبًا مـا تكون آسارة شواآيش      آسـارة مـرحلة   ـ

(Cone Crusher)تقوم بإنتاج المواد الحصوية األصغر قياسًا وانتهاًء بمواد البودرة . 
 . غرابيل تقوم بفرز التدرجات الحصوية وفق مقاساتها المطلوبةـ

 )1.8(الشكل 
 Mobile Crushing Plants :   مراآز إنتاج متنقلة3.8

 50ا ـوغالـبًا مـا تسـتخدم آمعـدات مـرافقة إلنشاء جسم الطريق، وتلقم بأحجار صغيرة ال يتجاوز أآبر بعد له       
 ).2.8(سم، وتكون بمرحلة واحدة مع مرحلة غربلة وفرز، وهي ذات إنتاجية محدودة آما في الشكل 
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 )2.8(الشكل 
 الحصويات المقلعية وعمليات إزاحة التربة وإنشاء الطرق   تجهيزات حديثة في مجال إنتاج4.8

 :والمعابر
 (Surface Mining):   معدات هندسية ذاتية الحرآة تعمل في مجال المقالع1.4.8

الل ـهـي آلـيات هندسـية جـنـزير يمكـن اسـتخدامها لتكسير أرضيات المصاطب الصخرية في المقالع من خ                   
 .ج المواد المكسرة عبر سير ناقل إلى آليات النقل طنبور ذو رؤوس قطع حادة، وتخرحرآة

تلغـي هـذه اآللـيات أعمـال التثقيـب والحفـر والتفجـير فـي المقلـع، وتعطـي إنتاجـية عالـية، ووفـرًا اقتصاديًا                 
 : المبين أدناه )3.8(الحصويات وهي آما في الشكل  آلفة إنتاج بتخفيض
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احة التربة وإنشاء جسم الطريق   معدات هندسية ذاتية الحرآة تعمل في مجال إز2.4.8
 :ومعابره

نفـس اآللـية السـابقة يمكـن استخدامها، حيث تخفض آثيرًا من أعمال الحفر والتسوية ونقل المواد المزالة                
 ).4.8(الشكل آما في 

 . إلى قياسات مختلفة وفق حجم ونوعية األعمال المطلوبة(Surface Miners)وتقسم هذه اآللية 
 :اجية خفيفة  مرحلة إنت1.2.4.8

،  مم2200 حصان بخاري، وعرض قطع بحدود 800 طن، واستطاعة محرك بحدود 48تكـون اآللية بوزن بحدود      
/ نـ ط1.3الساعة، و ذلك لحجر آثافته حتى /  طن500 مم، وبإنتاجية تصل إلى 350وعمـق قطـع يصل إلى    

 . ميغا باسكال10 انضغاطه حتى ومقاومة 3م
 :يفة متوسطة  مرحلة إنتاجية خف2.2.4.8

 2500  حصان بخاري، وعرض قطع بحدود1000 طن، واستطاعة محرك بحدود 100تكـون اآللـية بـوزن بحـدود         
/ نـ ط 1.3الساعة، وذلك لحجر آثافته حتى      /  طن 1500 مم، وبإنتاجية تصل إلى      600مـم وعمق قطع حتى      

ساعة، وذلك لحجر آثافته حتى ال/  طن220وبإنتاجية تصل إلى   .  ميغا باسكال  10ومقاومـة انضغاط حتى      3م
 .ميغا باسكال) 80 ـ 50(ومقاومة انضغاط  3 م/ طن2.5

 
 )4.8(الشكل 
 

 
 :  مرحلة إنتاجية متوسطة3.2.4.8

 حصان بخاري، وعرض قطع بحدود 1600 طـن، واسـتطاعة محرك بحدود     175تكـون اآللـية بـوزن يصـل حـتى           
 1.3الساعة، وذلك لحجر آثافته حتى      /  طن 2500 مم، وإنتاجية تصل إلى      600 مم، وعمق قطع حتى      3700
الساعة، وذلك لحجر /  طن350 مـيغا باسـكال، وبإنتاجـية تصـل إلـى      10ومقاومـة انضـغاطه حـتى         3م/ طـن 

 .ميغا باسكال) 80 ـ 50(ومقاومة انضغاط  3 م/نـ ط2.5آثافته حتى 
 :  مرحلة إنتاجية عالية4.2.4.8

 حصان بخاري، وعرض قطع بحدود      1600طاعة محـرك حتى      طـن، واسـت    190تكـون اآللـية بـوزن يصـل حـتى           
 1.3الساعة، و ذلك لحجر آثافته حتى /  طن3400 مم وإنتاجية تصل إلى 800 مـم، وعمق قطع حتى       4200

الساعة، وذلك لحجر آثافته /  طن450 ميغا باسكال، وإنتاجية تصل إلى 10ومقاومـة انضغاط حتى     3م/ نــ ط
 .ميغا باسكال) 80 ـ 50 (ومقاومة نضغاط 3م/  طن2.5حتى 
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