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 …9فصل ال 

 
 )الدنابر(آليات نقل المواد 

Dump Truck 
 

 Definition:   تعريف1.9
هـي آلـيات هندسـية ثقـيلة ذاتـية الحـرآة مهمـتها نقـل المـواد مـن المقـالع ونواتج التكسير ضمن المقلع،                          
وعمليات نقل المواد على جوانب محور إنشاء جسم الطريق، وهي تعمل خارج الطرق المعبدة، وهي على                

 .ين إما متمفصل أو عادينوع
  Dump Truck:   الدنابر العادية2.9

هـي آلـية هندسـية بمحـور خلفـي واحـد، وتقـوم بأعمـال الـنقل، وتفـريغ المواد في أماآن حاجتها آما في                 
 ). 1.9(الشكل 

 )1.9(الشكل 
 

 :تصنف الدنابر العادية إلى فئات وفق حجم العمل المطلوب
 :خفيفة  الدنابر ذات الحموالت ال1.2.9

 طن، وسعة   35 طن، وحمولة    35 حصان بخاري، ووزن آلية بحدود       475هـي دنابـر باسـتطاعة محـرك بحـدود           
 .3 م25 معّرم صندوق
 :  الدنابر ذات الحموالت المتوسطة2.2.9

ن، ـ ط 55 طن، وحمولة    40حصان بخاري، ووزن آلية بحدود      ) 700 ـ 650(هـي دنابـر باستطاعة محرك بحدود        
 .3 م40م وسعة صندوق معّر

 :  الدنابر ذات الحموالت المتوسطة الثقيلة3.2.9
 طن، وسعة   90 طن، وحمولة    60 حصان بخاري، ووزن آلية بحدود       930هـي دنابـر باسـتطاعة محـرك بحـدود           

 .3 م60صندوق معّرم 
 :  الدنابر ذات الحموالت الثقيلة والتي تعمل في المقالع حصرًا4.2.9

 :تها، وسعة صندوقها،آما يليتصنف وفقًا ألوزانها، واستطاعا
 75دوق  ـ طن، وسعة صن   153 حصان بخاري، وحمولة     1300 طن، واستطاعة محرك     95 دنابر المقالع بوزن     ـ 1
 .3م
 طن، وسعة صندوق    195 حصان بخاري، وحمولة     1750 طـن، واستطاعة محرك      120 دنابـر المقـالع بـوزن        ـ 2

 .3 م100
 طن، وسعة صندوق    230 حصان بخاري، وحمولة     2150ة محرك    طـن، واستطاع   145 دنابـر المقـالع بـوزن        ـ 3

 .3 م130
 طن، وسعة صندوق    325 حصان بخاري، وحمولة     3200 طـن، واستطاعة محرك      230 دنابـر المقـالع بـوزن        ـ 4

 .3 م220
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 )2.9(الشكل 

 
  Articulated Dump Truck:   الدنابر المتمفصلة3.9

  مع الرأس القاطر، تعمل في مجال هي آليات هندسية بمحورين خلفيين ومقطورة الصندوق متمفصلة
، وتصنف وفق حجم العمل المطلوب إلى الفئات    )2.9(إنشـاء الطـرق فـي األماآـن الوعـرة آمـا فـي الشكل                

 :التالية
 :  الدنابر ذات الحموالت الخفيفة1.3.9

  3 م15م  معّر حصان بخاري، وسعة صندوق270 طـن، واسـتطاعة محـرك بحدود    20يكـون وزن اآللـية بحـدود     
 .  طن25ووزن حمولة 

 :  الدنابر ذات الحموالت الخفيفة المتوسطة2.3.9
  3 م20م  حصان بخاري، وسعة صندوق معّر375 طـن، واسـتطاعة محـرك بحدود    30يكـون وزن اآللـية بحـدود     

 . طن35ووزن حمولة بحدود 
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