
  :ھــمقدم •
  :یعتمد اختیار معدات االتربھ علي عوامل كثیره نذكر منھا

  ظروف الموقع  - ١
 حجم االتربھ المراد نقلھا - ٢
 مسافھ النقل- ٣
 نوع التربھ- ٤
 مده تنفیز المشروع- ٥

وكتقدیر مبداى الختیار المعده المناسبھ یوضح الجدول االتي المع دات          
  .المستخدمھ لنقل التربھ تبعا لمسافھ النقل 

  
  

  
  مسافھ النقل   اسم المعــــــده

  )متر(
  ٨٠-٠٠  المقلعھ

  ٨٠-١٠  المجرفھ الجرار المجنزر
  ٢٠٠-١٠  المجرفھ الجرار المدولبھ

  ٣٠٠- ١٠٠  القاشطھ
  ١٠٠٠- ١٠٠  القاشطھ الرافعھ

  ٣٠٠٠- ٢٠٠  القاشطھ ذاتیھ الحركھ
  ١٠٠٠٠- ٨٠٠  العربات

  ٥٠٠٠-١٠٠٠  السیور الناقلھ
  ٢٠٠٠٠-٥٠٠٠  السكك الحدیدیھ

  
  :رارات ـــالج •

تستخدم الجرارات بشكل عام لدفع او سحب احمال معینھ وتستعمل 
الغراض اخري اذا اضیف لھا بعض االجھزه المساعده كان تصبح 

مقلعھ او مجرفھ میكانیكیھ او مكینھ حفر خنادق،وھناك عوامل كثیره 
  -:تؤخذ في االعتبار عند اختیار جرار لعمل ما منھا

  للعمل الحجم المطلوب  -
 رسوخ وتماسك ودرجھ مالمسھ ونعومھ طریق العمل -



 طول وانحدار ومیل طریق العمل -
 نوعیھ العمل الذي یستخدم فیھ الجرار -
 طبیعھ منطقھ العمل -
 نوعیھ العمل المستقبلي للجرار -

                                   :انواع الجرارات -
  نزرهتنقسم الجرارات بشكل رئیسي الي نوعین،جرارات مج

  - : وجرارات مدولبھ
  

  :الجرارات المجنزره -١
ویشار الي الجرارات .یتحرك ھذا النوع من  الجرارات علي جنزیر

ویوجد نوعان من .بالوزن والقدره الحصانیھ المجنزره اما بالحجم او
الجرارات المجنزره االول ھو الجرارات المجنزره مع االداره 

نزره المزوده بمحول عزم المباشره والثاني ھو الجرارات المج
وبغض النظر عن نوعیھ قیاده . الدوران ومحول القیاده اآللي

الجرارت السابقھ فان قوه الجر المطلوبھ ھى حاصل جمع قوى الجر 
تعطى الشركات المصنعھ لتلك المعدات نوعان  ، الالزمھ لجر الحمل

 ألولى ھى قوة الجر التى یمكن ان تعطیھاامن قدرة السحب للمعده 
المعده طوال فترة العمل والثانیھ قوة الجر العلیا التى تعطیھا المعده 

  .تربھ رخوة لفترات قصیره أثناء التحمیل أو المرور فوق 
  :الجرارت المدولبھ -٢

  یستخدم ھذا النوع من الجرارات
   اطارات مطاطیھ ولھا سرعات

  ساعھ/ كم٥٠ عالیھ تصل الي 
  ویجب.  علي االسطح المستویھ

  ویھ بان الجرارات المدولبھ التن
 تعطي قوه جر اقل من نظیرتھا 

  . المجنزره
تنقسم الجرارات المدولبھ الي 

وتعطي . جرارات ذات دوالبین وجرارات ذات اربعھ دوالیب: نوعین
ایضا وتكون ، الجرارات ذات الدوالبین زیاده مرونھ القیاده والتوجیھ 

اما في . عدد االطارات قوة الجر ومقاومھ دحرجھ لھا اقل بسبب قلھ 



فتوفر اطمئنانا اكثر للسائق ویقل ،حالھ االطارات ذات االربع دوالیب
احتمال قفزھا علي السطوح الغیر مستویھ ویمكن عملھا كمكینھ 

  .قائمھ بذاتھا 
  
  

  :اإلنحداریھ *
تسیرعلیھ بسرعھ ھ بانھا أقصى میل یمكن للمعده أن تعریف اإلنحداری 

 القوة الالزمھ للتغلب على إنحدار الطریق بعد منتظمھ و تحدد بإیجاد
طرح القوه الألزمھ للتغلب على مقاومة الدحرجھ للطریق بالنسبھ 

  .الزمھ للتغلب على المقاومات للمعده للمعده وحمولتھا من قوة الجر ال
  :المقلعھ •

إلى مقلعات مدولبھ  تقسم المقلعات من ناحیة نوعیة اإلطارات
  -:دم المقلعات فى األعمال األتیھوتستخ. ومقلعات مجنزره 

  تنظیف األرض من االخشاب والمزروعات وبقایا األشجار - ١
 .فتح الطرق فى المناطق الجبلیھ  - ٢
 .م ١٠٠دفع االتربھ لمسافات تصل إلى- ٣
 .مساعدة القاشطات فى التحمیل - ٣
 .توزیع أتربة الردم وإعادة دفن الحفر والخنادق - ٤
 .لمجارف األلیھ تنظیف مواقع العمل وارضیات ا- ٥
 .صیانة الطرق - ٦

  :انتاجیھ المقلعھ * 
ویفضل . م١٠٠تدفع المقلعھ التربھ لمسافات متفاوتھ ال تزید عن 

استخدام المقلعات المجنزره في المسافات القصیره نسبیا وعلي 
السطوح الرخوه او الطینیھ بینما تستخدم المقلعات المدولبھ في 

.لسطوح الصلبھ المسافات الطویلھ نسبیا وعلي ا  
 *اشكال النصل للمقلعھ:

یثبت النصل في المقلعھ حیث یدفع االتربھ الي االمام بالقوة التي 
ویتم ، ینتقل من الجنزیر الیھا خالل زراعین حدید مربوط فیھما

التحكم في حركھ النصل اعلي واسفل عن طریق زوجین من 
 عدیده للنصل حسب أشكالوھناك . الروافع الھیدرولیكیھ
:االستخدام نذكر منھا  



: النصل المستوي-١  
 ویكون عمودیا علي اتجاه دفع التربھ وقطاع النصل لھ شكل 

.مقعر من اسفل لتسھیل دفع التربھ لالمام  
:  النصل علي شكل -٢  

ھذا باالضافھ الي زیاده تقعر ، ویكون اكثر تقعرا من السابق
.ن االتربھالجزء السفلي لھ ویمتاز بانھ یمكنھ نقل حجم اكبر م  

: نصل علي شكل زاویھ -٣  
 ویستخدم في عملیات اعاده ردم الخنادق وفتح الطرق في 

.لكنھ ال یصلح في نقل االتربھ جیدا، المناطق الجبلیھ   
:  نصل الدفع-٤  

ویكون تركیبھ اقوي من السابقھ ویستخدم في حالھ االتربھ الصلبھ 
. نسبیا وایضا في تكوین التربھ امام القاشطھ   

 
 

      ممزقات االتربھ :
تركب ممزقات التربھ في الجرارات وتعمل علي تفتیت التربھ وذلك 

. بعد رشھا بالماء مسبقا وذلك تمھیدا لعمل الجرارات القاشطات
وشكل ممزقات التربھ عباره عن مجموعات من النصول الحاده 

مثل نصل المحراث بحیث تغرس في التربھ فتعمل علي تفتیتھا مع 
الجرار حركھ   

 *القاشطھ:
تعتبر القاشطھ حل وسیط بین معدات النقل ومعدات التحمیل 

مكعب من  م٤٠لالتربھ وتصل سعھ القاشطات ذاتیھ التحمیل الي 
والقاشطھ ال تعتبر افضل من المجرفھ . التربھ في الدوره الواحده

االلیھ والحفاره الناعوریھ وھما من معدات حفر التربھ او العربات 
ي المسافات الطویلھ ولكن تصمیم ھذه المعده في التحمیل للنقل ف

والنقل والتفریغ یعطیھا افضلیھ وخاصھ في مشروعات تشیید 
اكبر ، الطرق تستخدم القاشطات في المسافات الطویلھ نسبیا 

تزیل القاشطات التربھ بسمك قلیل .كم٢متر وتصل الي ٦٠٠من
ي طبات متجانسھ متر وتفرغ حمولتھا من االتربھ ف١نسبیا حوالي 

السمك مما یؤھلھا للعمل علي اعاده توزیع التربھ في اعمال 



ترسیخ ودمك التربھ تنقسم القاشطات من حیث الجر الي قاشطات 
مسحوبھ بالجرارات الجنزیر واخري بالجرارات مطاطیھ االطارات 
بینما تنقسم من حیث التكوین الي قاشطات ذات محرك او محركین 

 - قاشطات متعدده االحواض- وحوضینقاشطات ذات حوض ا
تستخدم القاشطات المجنزره في نقل االتربھ قاشطات رافعھ 

لمسافات قصیره نسبیا و تعمل علي السطوح الرخوه بینما 
تستخدم نظیرتھا المدولبھ ذات السرعات االعلي لمسافات اطول 

.نسبیا وتعمل علي السطوح المتماسكھ  
  

 حجم القاشط :
: بحجم الحوض الذي یقاس باالتيیعطي حجم القاشطھ  

: السعھ الثابتھ   
 وھي حجم الحوض عندما یمليء حتي الحافھ بشكل مستوي 

: السعھ المكدسھ  
وھي حجم الحوض حتي الحافھ مضافا الیھ حجم المواد فوقھ بمیل 

  . او حسب نوعیھ التربھ١الي ٢
 *تشغیل القاشطھ: 

لي ان تغرس عند تحمیل القاشطھ یتم انزال مقدمھ الحوض ا
الحافھ القاطعھ في االرض ویرفع المئزر لعمل فتحھ مناسبھ 

لدخول االتربھ الي الحوض وتتحرك القاشطھ مع دفع االتربھ 
خارجھا بواسطھ طارد خاص متحرك مثبت في نھایھ الحوض 

الخلفي ولضمان مليء الحوض باالتربھ تحتاج القاشطھ الي مقلعھ 
عن القاشطھ الرافعھ تكون مزوده وننوه . لتجمیع االتربھ امامھا 

بالواح افقیھ حیث تجرف حافتھا القاطعھ االرض ثم ترفعھا العلي 
الحوض وال یحتاج ھذا النوع من القاشطات الي مقلعھ لتجمیع 

.االتربھ امامھا  
 *طرق تحمیل القاشطھ: 

تعمل الجرارات علي سحب اكثر من قاشطھ في ان واحد ویتم 
مستخدم بكل منھما وھناك طرق عدیده عمل موازنھ بین العدد ال

للتحمیل منھا التحمیل الخلفي والتحمیل المسلسل والتحمیل 
   .المكوكي



 *تحسین انتاجیھ القاشطھ:
ھناك بعض العوامل المساعده علي تحسین انتاجیھ القاشطات 

:منھا   
 تشقیق الصخور مسبقا باستخدام ممزقات التربھ بحیث یكون - ١

  سمك طبقھ الحفر القاشطھ عمق التشقیق اكبر من
. ترطیب التربة مسبقًا بالمیاه - ٢  
نحدر لزیادة سرعات المعدة و بالتالى التحمیل نزوًال على م- ٣  

.   إنتاجیتھا  
 المجرفة الجرار :

تستخدم المجرفة الجرار بشكل كبیر فى حفر وتحمیل التربة على   -
. در عربات فى أغلب المشروعات االنشائیة وتسمى ایضًا باللو

وتنقسم فى حالة الجرارات إلى مجرفات جرار جنزیر وأخرى 
وتصنف المجرفة الجرار بسعة القادوس ، مطاطیة االطارات 

وتتراوح . وتعرف السعة إما بالسعة الثابتة أو بالسعة المكدسة 
 م مكعب بینما ٧سعة القادوس فى حالة المجرفة المجنزرة حتى 

تختلف . ة المجرفة المدولبة  م مكعب فى حال٣٠تزداد السعة حتى 
وتزود ، أنواع القوادیس تبعًا لنوعیة التربة المراد الحفر فیھا 

.القوادیس بأسنان لتسھیل إختراق التربة   
 الجریدر :

تحتاج كثیرًا من مشروعات نقل االتربة إلى تسویة االرض بدقة 
ولذلك یستخدم الجریدر والذى تم تصمیمھ بحیث یتم تسویة االرض 

ًا أو بمیول جانبیة بدقة عالیة عن طریق النصل  المثبت فى أفقی
منتصف المعدة ویمكن ضبط ھذا النصل أفقیًا  وبأرتفاع التسویة 
المطلوبة أو بحیث یحقق میل جانبى للطریق كما ھو الحال فى تنفیذ 

یتم إدارة النصل الجریدر ھیدرولیكیًا من كابینة .مشروعات الطرق 
فى خطواتھ حسب نوعیة العمل فیمیل للخلف القیادة ویمكن التحكم 

عند قطع التربة ولالمام عند عملیات فرد التربة ویأخذ النصل 
وللنصل حریة حركة . أوضاعًا كثیرة تبعًا لشكل التسویة المطلوب 

ویستخدم . أو بزاویة على المائل  أفقیا، كبیرة یمینًا ویسارًا المعدة 
تھ التسویة االفقیة لسطح حیث تتم بواسطفى أعمال تشیید الطرق 



الطریق بمیول طویلة وعریضة وتكون المیول الجانبیھ لطبان الطرق 
. كما یستخدم ایضا في اعاده ردم الخنادق  

     
 


