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  مقدمة 
 دوالر ملیار خمسمائة في حدود السنوي وعائده یةالعالم تجارةال من ٪ )٩٠( حملتی البحري نقلال

 النقل بدون أنھ نتخیل أن ولنا العالمي االقتصاد شریان بحق ھو البحري النقل یعتبروبالتالي 

  .العالم قارات مختلف بین التجاریة المعامالت إنجاز عن عاجزین نكون سوف البحري

ً  دوراً  الیوم تلعب البحریة الموانئ  كما و القومي دخلھا وزیادة للدول االقتصادیة التنمیة في ھاما

 المؤشرات أحد بھا المتداولة والواردات الصادرات وحجم تھااءكف ومدى الموانئ عدد أصبح

 والنظم الفنیة الخدمات تقدم مدى یعتبرو الدولة اقتصاد وازدھار قوة مدى على للحكم األساسیة

 التنافسیة مواجھة في الرئیسیة العوامل أحد البحریة الموانئ داخل األساسیة والبنیة اللوجستیة

  .العالمیة

ھو توافر  المیناءمع السفن ب تعاملالب الخاصة للعملیات السالمة و الجودة متطلبات من انھحیث 

 جمیع من سالمتھا ضمان مع الرصیف على تراكیھا إلى المیناء حرم دخولھا منذن السف سالمة

ر النوع والقدرة المناسبة لقاطرات المیناء اولھذا فان اختی وقت أسرعوذلك ب واألضرار المخاطر

 علیھاوكذا طریقة المساعدة أثناء تعاملھا مع السفن یلعب دور حیوي في سالمة السفن المترددة 

  .والمیناءرصیف للتراكى ومغادرة السفن ل موكذلك تخفیض الوقت الالز

وتقریبا  العالم موانئ میناء من ألي التحتیة البنیة من عنھ غنى ال جزءا الیوم مثلت ةالقاطرة البحری

 تنوي العالم موانئ جمیعوان  استخدامھا دونب الموانئ بعض في تجاري مشروع تشغیلال یمكن 

و  المنافسة على قدرة أكثر تكون أن أجل من معداتبأفضل ال مجھزةعلى قاطرات  الحصول

اختیار انسب  یتضمن میناءاى  تحدیثالتعامل مع السفن وتداول البضائع باإلضافة إلى أن 

مساعدتھا  أثناءللقاطرات  ةالمختلف لألنواع التشغیلي األداء إلىالفھم الجید  أنحیث  المیناء قاطرات

القطر حیث یسمح لھم ھذا  بأعمالالشركات الخاصة  أو المیناء إلدارة أھمیةللسفن یكون ذات 

الخاصة  ةالبیئیمكان والظروف ال إلىبالنسبة  األمثلسوف تقدم الخدمة  التيبتحدید نوع القاطرة 

 .نوع وحجم السفن المترددة على المیناء إلى وباإلضافةبالمیناء 

 مع تعاملھم عندوكذا المھتمین  الربابنة والمھندسین لدى جیده فكره تكوین على سیساعدالكتاب  ھذا

سفینة لالمطلوبة للقاطرة وكذا طریقة المساعدة لقدرة المناسبة النوع والمن حیث تحدید  القاطرات

  :  الكتاب ینقسم إلى التالي أن حیث  واألنواع المختلفة لمعدات القطر أثناء تعاملھا مع السفن

تعریف القطر وتصنیف القاطرات طبقا لنوع ومكان منظومة الدفع ولطبیعة فیھ الباب األول یتم 

العتبار عند اختیار فیتم فیھ عرض المعاییر التي تؤخذ في ا ومكان العمل أما الباب الثاني

إلى العوامل التي  باإلضافة القاطرات لعمل جید أداء على للحصول العامة لشروطاوالقاطرات 

  . السفن مساعدة عند وعددھا للقاطرات   تؤثر على قوة الشد المطلوبة 

 للقاطرةمثل البدن والبناء العلوي  للقاطرات التصمیمیة االعتباراتیتم مناقشة  الثالث الباب

 من حیث معاییر االتزان القاطرات اتزانوفى الباب الرابع یتناول  الماء تحت القاطرة تصمیمو

  .القطر أثناء القاطرات انقالب أسبابو التشغیل أثناء القاطرات اتزانو للقاطرات
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المختلفة من القاطرات من حیث  ألنواعل والتوجیھ الدفع منظومات أنواعالباب الخامس یتناول 

 المبادئالتصمیم وطرق المناورة وكیفیة تعاملھا مع السفن وفى الباب السادس یتم مناقشة بعض 

وفى  طرق المختلفة لمساعدة السفنالتعامل القاطرات مع السفن وكذا أثناء  ةوالالزم ألساسیةا

  .القاطرات  أنواع على المفروضة قدرات والقیودالو مكانیاتاإلالباب السابع یوضح 

یجب تواجدھا على القاطرات وكیفیة التعامل  التي والمساعدة القطر معداتلباب الثامن یوضح ا

ال القطر وفى الباب التاسع یتناول القاطرات وحب رالقط وأوناش وخطاطیف شمعاتمعھا من 

  .لقیام بھذه األعمال ل ةأھداف وطرق المصاحبة والقاطرات المستخدم فمن حیث تعری المصاحبة

 عدد على أساس ماإللحصول على أفضل أداء لھم  القاطرات تصمیم تطور فيال یبینالباب العاشر 

لباب الحادي أما ا الھیدرودینامیكیة للقوى االستخدام أو القاطرة قدرة أو السمت الرفاصات وترتیب

حساب كفاءة القاطرة خالل األمواج  ةیتناول أنواع وطرق القطر في البحر وكیفیعشر 

  .جھادات التي تقع على حبل القطر االو

على سبیل المثال الجنوح  السفن حوادثفي  القاطراتكیفیة استخدم یتناول  الباب الثاني عشر في

  .الحرائقأو الغرق أو ) الشحط(

 لقاطرةل تحدث التي المخاطرمل على تعشر یعرض السالمة على متن القاطرات ویش لثالباب الثا

 وأھمیةتعریف یتناول  عشر لرابعا البابوفى  القطر عمالأل مناآل التخطیطوكیفیة القیام بوالطاقم 

 ھیئات بواسطة المطلوبة المعایناتوكذا  السفن على واألشراف التصنیف اختصاصات ھیئاتو

یوضح عشر  لخامسوفى الباب ا السفن تحملھا أن یجب التي والمستندات الوثائق وكذلكالتصنیف 

  .وبعد بناءھا وأثناءعلى القاطرات قبل  ھائأجرایتم  التيالتجارب 

  .العربيلقارئ لوخدمة المكتبة البحریة العربیة  إلى إضافةیكون ھذا الكتاب  أن هللا أسالختاما 

وىل التوفيق ا  
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  الفھرس
  ٤..............................................................................................................مقدمة

  ١٢.....................................................................................................اختصارات
  ١٣.................................................................................أنواع القاطرات:الباب األول

  ١٣......................................................................................................مقدمة ١-١
  ١٣...............................................................................  تصنیف أنواع القاطرات ٢-١

  ١٥.....................................................  )الرفاص(قاطرات طبقا لمنظومة الدفع  ١- ٢-١
  ١٦.............................................................................  قاطرات طبقا للعمل ٢- ٢-١
  ٢٤....................................................................  طرات طبقا لمنطقة العملقا ٣- ٢-١
  ٢٥............................................................  قاطرات طبقا لموقع منظومة الدفع ٤- ٢-١

المعاییر العامة الختیار :الباب الثاني
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...........................................................القاطرات

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..................  العوامل التي تؤثر على اختیار القاطرات ١-٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .  الشروط العامة للحصول على أداء جید لعمل القاطرات ٢-٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................................  المواصفات األساسیة للقاطرة ٣-٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............................................  قوة الشد المطلوبة ٤-٢

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........العوامل التي تؤثر على قوة الشد المطلوبة ١- ٤-٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................  تأثیر اندفاع میاه رفاص القاطرة ٢- ٤-٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........المكان األمثل للقاطرة أثناء مساعدة السفن ٣- ٤-٢

االعتبارات التصمیمیة  :الباب الثالث
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...........................................................للقاطرات

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................................................مقدمة ١-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............................................  المعامل األمیرالیة ٢-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................................................  البدن ٣-٣

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................  البناء العلوي للقاطرة ١- ٣-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...........................   تصمیم القاطرة تحت الماء ٢- ٣-٣
  .معّرفة اإلشارة المرجعیة غیر! خطأ  ...................................................  الزعنفة ٣- ٣-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................  غرفة القیادةتخطیط وبناء  ٤- ٣-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................  تخطیط السطح الرئیسي للقاطرة ٥- ٣-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................الحاجز المطاطي ٦- ٣-٣

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...........................  النقاط الھامة في تصمم القاطرات ٤-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...............................................  نقطة القطر ١- ٤-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................................  المركز الجانبي للضغط ٢- ٤-٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................................................  نقطة الدفع ٣- ٤-٣
  .جعیة غیر معّرفةاإلشارة المر! خطأ  .....................................  نقطة منظومة الدفع ٤- ٤-٣

اتزان  :الباب الرابع
اإلشارة المرجعیة ! خطأ...............................................................................القاطرات

  .غیر معّرفة
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................................................مقدمة ١-٤

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ............................................  القوة وعزم القوة ٢-٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .........................التعاریف المستخدمة في االتزان ٣-٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................  االعتبارات النظریة لالتزان القطر ٤-٤
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  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............................  حساب ارتفاع المیتاسنتر ١- ٤-٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأالعوامل التي تؤدى إلى إمالة القاطرة أثناء التشغیل ٢- ٤-٤
  .ارة المرجعیة غیر معّرفةاإلش! خطأ  .................................  معاییر االتزان للقاطرات ٥-٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...............................................  تجربة المیل   ٦-٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ............................  اتزان القاطرات أثناء التشغیل ٧-٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ....................  أسباب انقالب القاطرات أثناء القطر ٨-٤

 منظومات الدفع والتوجیھ:   الباب الخامس
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...............................................................

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............................................  القاطرات التقلیدیة ١-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................................................  مقدمة ١- ١-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................  أنظمة الدفع والتوجیھ ٢- ١-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! طأخ  .............................  مناورة القاطرات التقلیدیة ٣- ١-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ............  القاطرات التقلیدیة و التعامل مع السفینة ٤- ٢-٥

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................  ) (Combiالقاطرات  ٢-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................  تصمیم ومناورة القاطرات ١- ٢-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .........................  القاطرات والتعامل مع السفن ٢- ٢-٥

اإلشارة ! خطأ  ....  )فویث شنایدر(القاطرات طراز الجرار مع رفاصات ذات الدوران الرأسي  ٣-٥
  .المرجعیة غیر معّرفة

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................................  التصمیم ١- ٣-٥
  .معّرفةاإلشارة المرجعیة غیر ! خطأ  .....................................  التحكم في الرفاص ٢- ٣-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................................اورةالمن ٣- ٣-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............  القاطرات الفویث و التعامل مع السفینة ٤- ٣-٥

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................  القاطرات الجرار مع رفاصات السمت ٤-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................................  التصمیم ١- ٤-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................................  التحكم في الرفاص ٢- ٤-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................................مناورةال ٣- ٤-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............القاطرات السمت و التعامل مع السفینة ٤- ٤-٥

  .عیة غیر معّرفةاإلشارة المرج! خطأ  ....................................  القاطرات الجرار العكسیة ٥-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................................  التصمیم ١- ٥-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...  الرفاص والمناورة ومساعدة السفینةالتحكم في  ٢- ٥-٥

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ....  (ASD) قاطرات تدار برفاصات سمت في المؤخرة ٦-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................................  التصمیم ١- ٦-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...  التحكم في الرفاص والمناورة ومساعدة السفینة ٢- ٦-٥

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................مقارنة بین األنواع المختلفة للقاطرات ٧-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...........................................قدرة الماكینات ١- ٧-٥
  .رة المرجعیة غیر معّرفةاإلشا! خطأ  ..................................................  قوة الشد ٢- ٧-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................................  المناورةخصائص  ٣- ٧-٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................طریقة مساعدة السفن ٤- ٧-٥

! خطأ.......................................................................... طرق المساعدة:  الباب السادس
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................................................مقدمة ١-٦
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................................  المبادئ األساسیة والتعریفات ٢-٦
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٨  
 

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................................  النقطة المحوریة لسفینة ١- ٢-٦
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...............................................  نقطة القطر ٢- ٢-٦
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! أخط  ................................  لجانبي للضغطالمركز ا ٣- ٢-٦
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .......  المباشر والغیر مباشر) السحب(طرق القطر ٤- ٢-٦
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................................................  نقطة الدفع ٥- ٢-٦
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................................  دةطرق المساع ٣-٦

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................  العالقة بین نوع القاطرة وطریقة المساعدة ٤-٦
! خطأ............................................................. إمكانیات وقدرات القاطرات: الباب السابع

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................................................مقدمة ١-٧
  .عّرفةاإلشارة المرجعیة غیر م! خطأ  ........  القدرات والقیود المفروضة على أنواع القاطرات ٢-٧

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..................................  القاطرات تقطر بحبل ١- ٢-٧
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ....................  قاطرات تعمل على جانب السفینة ٢- ٢-٧

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .......................................  فعالیة أنواع القاطرات   ٣-٧
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........................................  منحنیات األداء ١- ٣-٧

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ............................................فعالیة مكان القاطرة ٤-٧
اإلشارة المرجعیة غیر ! خطأ  ........  مقارنة بین القطر بحبل و العمل على جانب السفینة ١- ٤-٧

  .معّرفة
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ............................................  حدود التشغیل ٢- ٤-٧
  .یة غیر معّرفةاإلشارة المرجع! خطأ  ............................................  نتائج التصمیم ٣- ٤-٧
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .................................................  ةالخالص ٤- ٤-٧

! خطأ...................................................................معدات القطر والمساعدة: الباب الثامن
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............................................................مقدمة١-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................................................  نقاط القطر ٢-٨

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............  نظام التحرك على مسار نصف دائري ١- ٢-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .........................  نظام نقاط  قطر إضافیة ثابتة ٢- ٢-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................  استخدام حبل الضبط ٣- ٢-٨

  .ة المرجعیة غیر معّرفةاإلشار! خطأ  ..........................شمعات وخطاطیف وأوناش القطر ٣-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............  طریقة القطر وتغییر أطوال حبل القطر ١- ٣-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ............................................  خطاف القطر ٢- ٣-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................................  أوناش القطر ٣- ٣-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..................................  أنظمة التحرر السریع ٤- ٣-٨

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................................................  حبال القطر ٤-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................................  متطلبات حبل الشد ١- ٤-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................................  تصنیف حبال الشد ٢- ٤-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .........................  دة التي تصنع منھا الحبالالما ٣- ٤-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ....................  األضرار التي تلحق بحبال القطر ٤- ٤-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ............................  صیانة الحبال ذات األلیاف ٥- ٤-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....  التعامل اآلمن مع حبال القطر على متن السفن ٦- ٤-٨

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........................  األطوال اآلمنة والفعالة لحبل الشد ٥-٨
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٩  
 

اإلشارة ! خطأ  ......  طول حبل القطر فیما یتعلق بوقت االستجابة لسفینة وعرض المسار ١- ٥-٨
  .المرجعیة غیر معّرفة

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ....................  فعالیة القاطرة مع حبل الشد الحاد ٢- ٥-٨
  .ّرفةاإلشارة المرجعیة غیر مع! خطأ  .......................................  عامل األمان لحبل الشد ٦-٨

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .  القوى االستاتیكیة في حبل الشد القصیر والطویل ١- ٦-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..  القوى الدینامیكیة في حبل الشد القصیر والطویل ٢- ٦-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............  عوامل السالمة المتعلقة بقوة حبل الشد ٣- ٦-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .......................  حبال رباط السفینة كحبال قطر ٤- ٦-٨

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................  طرق تمریر أو اخذ حبال القطر ٧-٨
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...........................  رافعة للتعامل مع حبل الشد ١- ٧-٨
اإلشارة المرجعیة غیر ! خطأ  ......  السریع على متن العبارات) الفك(خطاطیف التحریر  ٢- ٧-٨

  .معّرفة
  .ة غیر معّرفةاإلشارة المرجعی! خطأ  .......................................  نظام الرباط اآللي ٣- ٧-٨

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................  معدات القطر في حاالت الطوارئ   ٨-٨
! خطأ...................................................................... القاطرات المصاحبة: الباب التاسع

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................................................مقدمة ١-٩
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........................  دراسات حول متطلبات المصاحبة ٢-٩
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................................  أھداف وطرق المصاحبة ٣-٩
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .........................  المصاحبة بواسطة قاطرات المیناء ٤-٩
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......  المصاحبة بواسطة القاطرات التي بنیت للمصاحبة ٥-٩

  .المرجعیة غیر معّرفة اإلشارة! خطأ  ....أنواع القاطرات واألداء واالحتیاجات التشغیلیة ١- ٥-٩
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................................  التدریب ٢- ٥-٩
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .................  القاطرة المصاحبة ملخص متطلبات ٣- ٥-٩

! خطأ........................................................................... تطور القاطرات: الباب العاشر
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........................................................  مقدمة ١-١٠
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................  التطورات الخاصة في تصمیم القاطرات ٢-١٠

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..  التطورات في عدد وترتیب الرفاصات السمت ١-٢-١٠
التطورات على أساس االستخدام المنظم للقوى الھیدرودینامیكیة التي تؤثر على بدن  ٢-٢-١٠

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................................  ........................القاطرة
اإلشارة المرجعیة غیر  !خطأ  ....  التطورات في قدرة القاطرة فیما یتعلق بحجم القاطرة ٣-٢-١٠

  .معّرفة
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...............  التطورات في نوع الوقود المستخدم ٤-٢-١٠

! خطأ................................................................... القطر في البحر:  الباب الحادي عشر
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........................................................  مقدمة ١-١١
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................................  أنواع القطر ٢-١١
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ................................  )الشد (نظام القطر عناصر  ٣-١١
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .................................................  القطر المتعدد ٤-١١
  .فةاإلشارة المرجعیة غیر معرّ ! خطأ  ..............................  نوع وحجم وتصنیف القاطرة ٥-١١
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .................................................  كفاءة القاطرة ٦-١١
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١٠  

 

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................  حساب اإلجھاد الكلى على حبل الشد ٧-١١
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........  حساب اإلجھاد االستاتیكى على حبل الشد ١-٧-١١
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...............................  عمق منحنى حبل الشد ٢-٧-١١
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........................  اقل طول ومتانة لحبل الشد ٣-٧-١١

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..................................................  سرعة القطر ٨-١١
! خطأ ............................................استخدام القاطرات في حوادث السفن: الباب الثاني عشر

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة
  .غیر معّرفة اإلشارة المرجعیة! خطأ  ..........................................................  مقدمة ١-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .........................................................  الشحط ٢-١٢

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............  اقتراب القاطرة من السفینة الشاحطة ١-٢-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................  تحریك التربة حول السفینة   ٢-٢-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................  السحب أو االنتزاع ٣-٢-١٢

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................................  الحرائق ٣-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................  أسباب حدوث الحریق في السفن ١-٣-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................................  مكافحة الحریق   ٢-٣-١٢
  .المرجعیة غیر معّرفةاإلشارة ! خطأ  .................  صنیف قاطرات مكافحة الحرائقت ٣-٣-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................  المواد الرغویة ٤-٣-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......  استخدم القاطرات في مكافحة حرائق السفن ٥-٣-١٢

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .......................................  السفینة في حالة غرق ٤-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...............................  فقدان القدرة المحركة لسفینة ٥-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...................................  فقدان القدرة على التوجیھ ٦-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ....................................  تسرب المنتجات النفطیة ٧-١٢

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ............................  أســباب التـلوث البـحري ١-٧-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................  طرق مكافحة التلوث النفطي ٢-٧-١٢
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...  معدات مكافحة التلوث النفطي على القاطرات ٣-٧-١٢

! خطأ..................................................... السالمة على متن القاطرات:  الباب الثالث عشر
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...........................................................  مقدمة١-١٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................  المخاطر التي تحدث للقاطرة والطاقم ٢-١٣
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............................  التخطیط اآلمن ألعمال القطر ٣-١٣

! خطأ........................................................ھیئات التصنیف واإلشراف: الباب الرابع عشر
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة

  .فةاإلشارة المرجعیة غیر معرّ ! خطأ  ..........................................................  مقدمة ١-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................................  ترتیب ھیئات اإلشراف ٢-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................................  أھمیة ھیئات التصنیف ٣-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .......................................  مھام ھیئات التصنیف ٤-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................  األخطاء التي تتحملھ ھیئة التصنیف ٥-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ...........  المعاینات المطلوبة بواسطة ھیئات التصنیف ٦-١٤

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................  المعاینة السنویة١-٦-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................  معاینة الحوض ٢-٦-١٤
  .غیر معّرفةاإلشارة المرجعیة ! خطأ  ......................................  معاینة المتوسطة ٣-٦-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................  معاینة الخاصة ٤-٦-١٤
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١١  

 

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .......................................  معاینة اإلصالح ٥-٦-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..................  إجراء المعاینة و السفینة في الماء ٦-٦-١٤

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........  الوثائق والمستندات التي یجب أن تحملھا السفن ٧-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ....................  شھادات صادرة عن سلطة العلم ١-٧-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............  شھادات تصدر عن ھیئات التصنیف ٢-٧-١٤
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............  شھادات تصدر عن منظمات التأمین ٣-٧-١٤
  .لمرجعیة غیر معّرفةاإلشارة ا! خطأ  ....  شھادات تصدر عن ھیئات و شركات خاصة ٤-٧-١٤

! خطأ.................................................االختبارات والتجارب لقاطرات:الباب الخامس عشر
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........................................................  مقدمة ١-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................  االختبارات قبل البناء ٢-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .....................................  االختبارات خالل البناء ٣-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................  االختبارات بعد البناء ٤-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............................................  تجارب الحوض ٥-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..............................................  تجارب المیناء   ٦-١٥
  .إلشارة المرجعیة غیر معّرفةا! خطأ  ...............................................  تجارب البحر   ٧-١٥

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .............................  اختبار المحرك الرئیسي ١-٧-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .........................  اختبار المجموعة المساعدة ٢-٧-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  .......................................  تجارب السرعة ٣-٧-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..........................  تجارب المناورة والدوران ٤-٧-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................................  تجارب التوجیھ ٥-٧-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ......................................  تجارب  المرساة ٦-٧-١٥
  .ةاإلشارة المرجعیة غیر معّرف! خطأ  ........................................  رب التحملتجا ٧-٧-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ....................................  تجارب المصاحبة ٨-٧-١٥

  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ........................  التفتیش بعد التجارب واالختبارات ٨-١٥
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ  ..  اختبارات معدات مكافحة الحریق وطلمبات السرتینة ٩-١٥

! خطأ.........................................................................................................مراجع
  .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة

  ٣٠......................................................................................................)أ(ملحق 
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 أسس التعامل مع القاطرات
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 اختصارات
 

مناولة المرساة      ة أو سفینةقاطر

         

Anchor-Handling Tug/Supply 

Vessel 

: AHTS        

          Azimuth Stem Drive     : ASD    ةرفاصات سمت بالمؤخر

القاطرات الجرار مع رفاصات 
 السمت

Azimuth Tractor Drive Tugs : ATDT 

القاطرات الجرار مع رفاصات 

 السمت

Azimuth Tractor Tugs  : ATT         

          Controllable Pitch Propeller : CPP الرفاص متغیر الخطوة

         Det Norske Veritas : DNV ھیئة التصنیف النرویجیة

 Digital Selective Calling  DSC  الرقمي االنتقائي النداءجھاز 
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 أسس التعامل مع القاطرات
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الساكنة الحمولة  Deadweight tonnage : dwt 

الخطوة ثابتالرفاص   Fixed Pitch Propeller : FPP          

النظام الدولي لالستغاثة والسالمة 

 البحریة

Global Maritime Distress And 

Safety System 

: GMDSS   

 الوزن عالیة ایثیلین األلیاف البولي
 الجزیئي

High-Modulus Polyethylene Fibre  
 

: HMPE  

االتحاد العالمي لھیئات التصنیف    International Association Of 

Classification Societies 

: IACS        

 International Maritime المنظمة البحریة الدولیة

Organization 

: IMO         

           Integrated Tug Barge : ITB وحدة القاطرة والصندل

 Minimum Breaking Load : MBL الحد األدنى لحمل االنھیار

المنتدى البحري الدولي لشركات 

  النفط  

Oil Companies International 

Marine Forum 

: OCIMF 

 Pivot point  : PP    المحوریة النقطة
      Ship Docking Module : SDM وحدة إرساء سفینة   

  Safety Of Life At Sea : SOLAS حمایة األرواح في البحر

اآلمنالحمل   Safe Working Load  : SWL      

 الوزن ةفائق إثیلین البولياأللیاف 
المرتفع الجزیئي  

Ultra High Molecular  Weight 
Polyethylene 

: UHMWPE 

    Very Large Crude Carrier : VLCC ناقلة النفط الخام الكبیرة جدا

       Voiths Chnider Propeller : VSP رفاصات  فویث شنایدر 

 

لالباب األو  
  القاطراتأنواع       

TYPES OF TUGS     

                                                                                     Introduction مقدمة ١-١

البحري ھو عملیة تتوالھا عائمة متخصصة أو غیر متخصصة لسحب أو دفع أو إزاحة  القطر

عائمة أخرى لمساعدتھا أو تحریكھا أو نقلھا من مكان إلى آخر ومن ھنا جاءت تسمیة زورق 

 .(Tugboat)القاطرة أو  القطر

وقد وجد منذ وجدت الخلیقة حین اضطر اإلنسان إلى سحب الشد  أوالسحب أو الجر  لغةالقطر 

فریستھ بأسالیب مختلفة وتوصل إلى االستفادة من خاصیة العوم فاستعان بجذوع األشجار العائمة 

غدت القوارب والزوارق وسیلة من وسائل الجر والقطر  مالنھر ثھا من الیابسة على طول روج
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 أسس التعامل مع القاطرات
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حیث أن كلمة القطر ھو اللفظ األكثر استخداما في ھذا  بالمحركاتأو یف أو الشراع دبقوة المجا

  .الكتاب 

 في حتى و المفتوحة البحار الموانئ وفي في األخرى المركبات سحب ألعمال ستخدمت القاطرات

ً  تستخدم كما المائیة والقنوات األنھار  .المعطلة السفن أو البضائع سفن لجر أیضا

 أما بخاریة بمحركات تعمل كانت القدیمة القاطرات و احجمھ بسبب ةقوی كونت ما عادة ةالقاطر

 ولكن حصان )٣٠٠٠إلى٧٥٠( من القاطرة محرك ینتجو دیزلال بمحركات تعمل فإنھا حالیا

ً  األكبر القاطرات  )٢٥٠٠٠( إلى معدلھا یصل أن یمكن العمیقة المیاه في تستخدم والتي حجما

 . القوة شدیدة تكون ما وعادة حصان

 لزیادة تطویرھا تمو متنوعةتكون  دفعال أنظمة أن كما المناورة على عالیة بقدرة تتمیز القاطرات

 ولكن مجدافیة بعجالت مزودة كانت القدیمة السحب وقاطرات األمان وزیادة المناورة عل القدرة

  ). الخ.....الخطوة تغیرم أورفاص ثابت الخطوة (الدفع مثل  أنظمةمختلفة من  بأنواع ھااستبدل تم

 القاطرات مع تعاملھم عند الربابنة والمھندسین لدى جیده فكره تكوین على سیساعد الباب ھذا

ونوع  عملھاطبیعة ومكان  حسب القاطراتتصنیف  تم فانھ القاطرات عمل ةفكر ةمعرف ولتسھیل

  .ومكان منظومة الدفع

  Classification Of Tugs Types                                  أنواع القاطرات تصنیف ٢-١

 عائمة بحریة وحدات أو أخرىسفن  دفع لسحب أو خصیصا مجھزةولكنھا  سفن القاطرات تعتبر

 وشكل العاموالتخطیط  التصمیم حیث من جدا كبیرة تكون أن یمكن القاطرات بین واالختالفات

) الكاورتة( لقاطراتا سطح على والمعدات الكھربائیة واألنظمة واآلالت البدن تدعیماتو بدنال

تصنیف القاطرات على  على عامة نظرة قدمی) ١-١(شكل و لھا السالمة وأنظمة القطرمعدات و

  .مكانھا أوونوع منظومة الدفع  )التشغیل منطقة( وخدمة) العملیة نوع( وظیفةال أساس
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تصنیف القاطرات البحریة) ١-١(شكل 

 تصنیف القاطرات البحریة

طبقا لتصمیم منظومة الدفع 

  والتوجیھ

عملللطبقا     ناطق اإلبحارطبقا لم 

برفاص  منظومة تقلیدیة

  ثابت الخطوة اوبرفاصین

متغیرة الخطوة منظومة دفع  

  منظومة رفاص سمت

 Azimuth Propeller   

   راسيمنظومة رفاص 
Voith Schneider Propeller  

 

 یةئكھربامحركات  ورفاص ذمنظومة 

مساعدة السفن 

 الجلید اسحك

مناولة المرساة أعمال 

اإلمداد أعمال 

 المصاحبة أعمال 

  أعمال اإلنقاذ

 إطفاء الحرائق 

 محطات دعم

 A1) (المیناء منطقة 

  ) A2( منطقة ساحلیة

  ) A3(منطقة اعالى بحار 

  )A4(منطقة قطبیة 

منظومة الدفع طبقا لمكان 

 والتوجیھ

 في مؤخرة القاطرة 

في مقدمة القاطرة 

)   

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


   )الرفاص( قاطرات طبقا لمنظومة الدفع ١-٢-١

Tugs according to the propulsion system    

  الخطوة                                           ثابت لرفاصا FPP) (Fixed pitch propeller                                         

 مابین یتراوح عددھا الرفاص ھذا ریشو البحریة المالحة في اواستخدام شیوعا الرفاصاتأكثر 

 إلى الرفاص ھذا یحتاجو معینھ بزاویة ریشھ كل وتثبت الرفاص بصرة تةمثبو ریش )٤( إلى )٣(

  .المناورات وعمل لتوجیھل دفة

  الخطوة متغیر لرفاصا                              CPP)( Controllable pitch propeller  

 ویمكن متحركة ریشھ الن الحركة عكسل تروس صندوق إلى یحتاج ال انھ الرفاص ھذا مزایا من

 بینما یعكس الحركة الرفاص لجعل وكافي كبیر یكون الریش دورانو الریش ھذه زوایا في التحكم

 . االتجاه نفس فيالماكینات  دورانیكون 

 الصرة وان الصرة وداخل الرفاص عمود بداخل تمر التحكم ومعدات التحكم أن آلیة عیوبھمن 

عن  أو الزیت بضغطغالبا كون ت الرفاص بھذا التحكم طرقأعلى وان  طاقھ یستھلكو كبیره تكون

  ).٢- ١(كما في شكل  الریش ھذه لتحریك طویل بعمود متصلة ةیھیدرولیك مكابسطریق 

  
الخطوة تغیررفاص م) ٢-١(شكل   

  شنایدر فویث (الدوران رأسیة الرفاصات(                     Voith schneider propeller  

كما یظھر  رأسیا القرص من الریش وتتدلى رأسي محور حول یدور أفقي قرص عن عبارة ھو

 ریشھ كل في التحكم وبالتالي حده على ریشھ كل زاویة في التحكم ویمكن )A(الجزء ) ٣- ١(شكل 
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القاطرات مع التعاملأسس   
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مما یؤدى  التوجیھ و الدفع بأعمال تقوم الریش الن دفھ إلى یحتاج الانھ  ممیزاتھومن  حده على

 Control rod)(تحكم  ذراع طریق عن تكون الرفاص ھذا حركة عن أما جیده مناوره إلى

 في الذراع لتحریك بمكبسین متصل العلويو للتثبیت األوسطالمفصل  مفاصل ثالث على یحتوي

یحرك الذارع األخر  المكبسالخلف و أوإلى األمام حد المكبسین یحرك الذارع ا جمیع االتجاھات

 قلیلھ تھكفاء أنعیوبھ  ومن لیحركھا بالریش متصل السفليالمفصل وجانب األیمن أو األیسر الإلى 

 .طویلة لمسافات تبحر التي الوحدات في یستخدم ال لذ المحرك لقدرة بالنسبة

  شكل على الرأسي لرفاصا )Z( 

 )٣- ١(كما یظھر شكل  درجھ )٣٦٠( محوره حول یدور ألنھ الضیقة المائیة المجاري في یستخدم

 الوحدات في یستخدم و االتجاھات جمیع في ةكبیر دفع قوة یعطي انھ ممیزاتھومن  )B( الجزء

 الرفاص وضع یختلفو والمعدیات العائمة كالروافع الضیقة األماكن في مناورات إلى تحتاج التي

 كةحر ناقل بھ و واحد عرضي مستوى على مكان أي في وضعھ ویمكن أخرى إلى ةوحد من

  .فقط والتعشیق للفصل یستخدم

  
 )Z(شكل رفاص  شینایدر و فویثرفاص ) ٣-١(شكل 

   Tugs according to the function                                 عملللقاطرات طبقا   ٢-٢-١

 تصنیفھا فقد تم وبالتالي من وظیفة أكثرب أو ةواحد لقیام بوظیفةل القاطرات تصمیم تم فقد عام بشكل

ومن  األغراض متعددةتصبح قاطرة  فأنھامن وظیفة  أكثر بأداءوفى حالة قیام القاطرة  لذلك تبعا

  :یليالقاطرات ما  ھذه
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القاطرات مع التعاملأسس   
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  میناءال قاطرات Harbour tugs                                                                           

 عند العائمة البحریة الوحدات أو السفن لمساعدة خصیصا مجھزة قاطرات المیناء قاطرات تعتبر

الھادئة  هالمیا في تبحر المیناء قاطرات أو مغادرة الرصیف و لتراكىاأو  المیناء مغادرة أو دخول

 على السیطرة تستطیع ال الكبیرة السفن معظم ألن ضروریة القاطرات ھذهو محمیة منطقةأو في 

 الریاح لقوى عرضة وایكون بذلك و جدا منخفضة بسرعات تعمل عندما بھم الخاص التوجیھ

 .والتیارات المائیة

 شینایدر أو فویثمن النوع البأنظمة دفع  مزودة حدیثةال المیناء قاطرات من العظمى الغالبیة الیوم

 )٣٢-٢٠( بین عادة تراوحطولھا ی میناءال قاطراتو) ٤-١(شكل  فيكما  )Z ()Z-drive(شكل 

لھذا  استثناءات ھناك أن من الرغم علىو وات كیلو )٤٠٠٠ إلى٢٠٠٠( بین تتراوح قوة ولھا مترا

  . المطلوب التعامل معھا السفن وأنواع المیناء حجم على عتمدت مواصفات القاطرات نفا

حیث أن ) ٥-١(الشكل  فيكما ھو موضح  نقاطرات إلى السفن بواسطة طریقتیالیتم تقدیم مساعدة 

وھى تؤدى عند سرعات لسفینة  )Direct mode( طریقة السحب المباشر الطریقة األولى ھي

الخاصة بھا في عقدة حیث تستخدم القاطرة قوة المحركات والرفاصات )٥(إلى من صفر تصل 

 Indirect mode)(الغیر مباشر السحب  أما الطریقة الثانیة ھي طریقة) السحب(أعمال القطر 

عقدة حیث تستخدم القاطرة قوة الدفع ) ١٢(إلى ) ٥(وھى تؤدى عند سرعات لسفینة تصل من 

  . )السحب(من البدن في أعمال القطر  تولدت التي الھیدرودینامیكیةباإلضافة إلى القوى 

  
  )Z-drive(قاطرة میناء ذات رفاص ) ٤-١(شكل 

   قاطرات اإلنقاذ والقطر                                                       Salvage/rescue tugs  

 في محنة تكون التي سفنال مساعدة أجل من والبحار المالحیة الممرات في تتمركز القاطرات ھذه

 والمضخات المتخصصة األوناشوتمتلك ) ٦-١(شكل  فيكما  كبیرة تكون عادة القاطرات وھذه
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 و الغرق من منعھا أو الشاطئ قبالة السفن لسحب تستخدم أن یمكن والتي م من المعداتوغیرھ

 ال السفن ولكن قبلمن  علیھ كان مما أقل ما حد إلى � الیوم والحمد القاطرات ھذه على الطلب

  .للمساعدة الكبیرة لقاطراتل حاجة ھناك زالت وما لمشاكل تتعرض تزال

  
  وضع القطر المباشر والغیر مباشر قاطرة في ) ٥-١(شكل 

  
  قاطرة انقاد ) ٦-١(شكل 
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  المصاحبة  قاطرات                                                                          Escort tugs   

 تصامیمفي  تحدیا واألكثر ألحدثا القاطرات ھي )٧-١(المصاحبة كما في شكل  لقاطراتا

 الطوارئ حاالت في) الفرملة( والكبح التوجیھقوى  توفیرل القاطرات ھذه صممت وقدالقاطرات 

 وقوع منذ حیث انھ الضیقة الساحلیة المناطق في السفن من أخرىألنواع أحیانا البترول و ناقالتل

البترول  ناقالت الدول أن من العدیدت شرع ١٩٨٩ عام في) فالدیز اكسون(ة ناقلة البترول حادث

قادرة على القیام  القاطراتویجب أن تكون  قاطرات بواسطةأن تصاحب  یجب امیاھ دخلالتي ت

 جدا قویةال التصامیم من العدید قد طورت الماضیةالخامسة عشر  السنوات فيو المھمة ھذهب

المصاحبة  بان أعمال المصاحبة عن قاطرات المیناء قاطرات تمیزتو المصاحبة لقاطرات فعالةالو

 المطلوبةالقوى  تولد مصاحبةال القاطرات عادةو عقدة )١٢إلى٥( من العالیة السرعات في تحدث

من البدن  تولدت التي الھیدرودینامیكیة قوى بین الجمع خالل من سفینةلل والكبح توجیھال في للتحكم

  . الدفع منظومةوقوة الدفع التي تنتج من 

   
  قاطرة مصاحبة) ٧-١(شكل 

  المحیط اتطراق  Ocean tugs                                                                              

 الكثیر ولكن الخدمة لھذه خصیصا صممت التيو كبیرةال القاطرات من نسبیا قلیل عدد ھناك الیوم

 الكبیرة الصنادل سحبتعادة و )٨-١(شكل  فيكما  ١٩٧٠الى١٩٦٠في الفترة من شائع كان منھا

تكون ذات رفاص واحد  القاطرات ھذهو البحریة الحفر منصات مثل غالیة الثمن الشحنات ذات

 المحیط ظروف مع التعامل على قادرة تكون أن ویجب تكون ثنائیة الرفاص األحیانوفى كثیر من 

  .الكبیرة البحري اإلمداد سفن بواسطة یتم العمل ھذا من الكثیر الیومیة وسقاال
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  قاطرة محیطات) ٨-١(شكل 

  ساحلیة اتقاطر                                                                            Coastal tugs  

 ھذه تكون أن یجبو الساحلیة الموانئ بین صنادل لسحب القاطراتھذه  معظم تصمیم تم

 نفس إلى تحتاج ال وأیضا المیناء قاطرات من أكثرالطقس  مع التعامل على قادرة القاطرات

 لطاقمل التسھیالت من المزید وبالتالي أكبر أطقم لدیھم و) الفندر( المطاطيالحاجز  من الدرجة

ثنائیة  أووتكون ذات رفاص واحد  التقلیدیة الدفع أنظمةلھا  یكون القاطرات ھذه فإن عام بشكلو

  . الخلف  فيالسحب  أولقطر االرفاص وكذا ونش 

  النھر قاطرات                                                                                  River tugs  

عملھم في  جعلی ھمبدن تصامیم حیث أن )Pusher( دفاعھ باسم أیضا النھر قاطراتتسمى 

 جبھةب بدن القاطرة تمیزكما ی أوناش ال تملك عادة نھرال قاطراتجدا و خطر المفتوحة المحیطات

تجھز  األحیان من كثیر فيو لصندل مستطیلةال مؤخرةبال لیصطف في المقدمة أو مستویة مسطحة

  .) ٩-١(شكل  فيتان كما كبیر دفع الركبتین مع

   محطات دعمقاطرات                                                    Terminal support tugs 

 في إما األخرى والخدمات مساعدة السفن لتوفیر تستخدم اتالقاطر من نسبیا جدیدة فئة ھذه

 للخطر عرضة األكثر األماكن في تقع التي المسال الطبیعي الغاز محطات في أو الموانئ النفطیة

 قاطرات من وأقوى أكبر تكون أن إلى تمیل فإنھا وبالتالي وعرةال المیاه في عادة یعملون ألنھم

 مكافحة و مرساةال مع التعامل ة علىقدرلدیھا ال أیضا األحیان من كثیر في یكون وسوف المیناء

كما  المیاه أو لوقودل ات كبیرةسع و كبیرة) الكاورتة( سطح مساحة أیضالھا  یكون قد و الحرائق

  .)١٠-١(في شكل 
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  النھرقاطرة ) ٩-١(شكل 

  
  قاطرة دعم المحطات) ١٠-١(شكل 

   مرساةالمناولة قاطرات                                                  Anchor-handling tugs  

 تطبیقات في المستخدمة الكبیرة المراسي جلب أو نقلأو  نشر إلى القاطرات بعض صممت قد

 مناولة المرساة اكبر سفن قبل عادة منتتم  العملیة ھذه أن من الرغم على البحریة الحفر

(AHTS) تتطلبو الصغیرة المراسي مع للعمل جدا مفیدةتكون  القاطراتھذه و أو سفن اإلمداد 

لدیھا و مفتوحة مؤخرة ذاتالقاطرة تكون و لقاطرةا بمؤخرة كبیرة Roller)(بكرة  العملیة ھذه

 السطح لحمایة خشبال مغطى بطبقة من) الكاورتة(یكون سطح القاطرة ما  عادة وكذلك نش قويو

  ).١١-١(كما في شكل  ھعلی القادمة المراسي أثر من الصلب
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  قاطرة مناولة المرساة) ١١-١(شكل 

   الحرائق إطفاءقاطرات                                                          Fire-fighting tugs  

لتقدیم رد الفعل  الحرائق مكافحةل ةبالمعدات الالزم القاطرات تجھیز تمی العالم موانئ معظم في

 مكافحة قاطرات لقدرات تتراجع بالنسبة القاطرةفان قدرة  حاالت الحرائق بعض فيو األولى

  .الحرائق

   قاطرة وصندل( وحدة(                                          Integrated tug barge (ITB)  

بواسطة قاطرة ویتم  ھقم ویتم دفعادفع أو بط بمنظومةعبارة عن صندل غیر مجھز  ھذه الوحدة

-١(ویصبحان كسفینة كما في شكل  ھناسب القاطرة التي ترتبط بتتصمیم مؤخرة الصندل بحیث 

في األنھار والقنوات ویستخدم بكثرة في الوالیات  ئعحیث بواسطة ھذا الصندل یتم نقل البضا) ١٢

  .كیةالمتحدة األمری

  
  وصندلقاطرة وحدة ) ١٢-١(شكل 
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   الرباط(الحبال قاطرات مناولة ( Line-handling tugs                                             

 امھمتھ تتمثل و جدا صغیرةتكون  وعادة متخصصة قاطراتھي  )الرباط(الحبال مناولة  قاطرات

بحاجز  تتمیز ما وكثیرا السفن علیھایمكن ربط  التي المواقع إلى ونقلھا القادمة السفنحبال  خذا في

كما في شكل للقاطرة   العادم مواسیر أو الصواري في االشتباك من السفینةحبال  یمنع )قفص(

)١٣-١ .(   

  

  الحبال مناولة قاطرة ) ١٣-١(شكل 

   قاطرات سحب سیقان األشجار بالنھرLog tugs                                                     

سیقان  من طویلة و كبیرة مجموعةھذا النوع من القاطرات یستخدم في األنھار وذلك لقطر 

 جدا منخفضة سرعةو  الكاملة عند القدرة طویلة ساعات القاطرات ھذه األشجار حیث تقضى

 ).١٤-١( شكل الحجم كما فيھذه القاطرات صغیرة في  تكون ما وعادة

  الجلید اسحةقاطرات ك Icebreaker tugs                                                                

 لدفع الجبارة قوتھا وتستخدم بالجلید المغطاة المیاه فوق لتسیر صممت سفینة ھي الجلید اسحةك

 خاصة بطریقة مصممة السفینة ومقدمة الجلید انھیار السفینة ثقل یحدث كي الجلید أعلى مقدمتھا

 الجلید لكسر الجلید كاسحات أضخم تصممو ) ١٥- ١(كما في شكل  قوي صلب جسم ذات وھي

 ھذه بعض وتستطیع بانتظام ولكن بطیئة بسرعة العمل ھذا ویتم ترم) ٢( إلى سمكھ یصل الذي

 .بشدة بالجلید واالصطدام للخلف باالرتداد أمتار سبعة من أكثر إلى سمكھ یصل جلید تكسیر السفن

 السفن إنقاذ في تستخدم التي القطبیة الجلید كاسحات توجد والجنوبي الشمالي القطبین مناطق في

 المغطاة المیاه عبر اإلمداد سفن وحمایة العلمیة األبحاث إدارة في وكذلك الثلوج تحاصرھا التي

 في الشمالي القطب جلید كاسحات تستخدم الشمالیة القطبیة للمنطقة المجاورة المناطق وفي بالثلوج

 سطح تكسو التي نسبیًا الرقیقة الثلج طبقات بتكسیر بالقیام السفن مسارات فتح في الشتاء فصل

 و كندا ھي الجلید كاسحات تَْستخدم التي والبالد القطبیة المناطق خارج واألنھار والبحیرات البحار

  .األمریكیة المتحدة الوالیات و السوفییتي اإلتحاد و الیابان و ألمانیا
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  األشجارقاطرة سحب سیقان ) ١٤-١(شكل 

  

  قاطرة كاسحة جلید) ١٥-١(شكل 

  Tugs according to the work area                     العمل لمنطقةقاطرات طبقا  ٣-٢-١

 Global) أحكام تنطبقSOLAS) ( البحر في األرواح حمایة اتفاقیة شروط بموجب

Maritime Distress and Safety System) )(GMDSS  ذات حمولة الشحن سفنعلى 

حیث من  الدولیة الرحالت في راكبا) ١٢(من أكثر تحمل التي السفنكذا و أكثرف طن) ٣٠٠( من

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


القاطرات مع التعاملأسس   
 

 
٢٦  

 

 ھذه تصمیم تم وقد السفینة فیھا تعمل التي للمنطقة وفقا معداتوجود  GMDSS)( متطلبات

  :التالي النحو على البحریة المناطق

 وبأقل الالسلكي الرادیو تغطیة تحت السفینة فیھا تكون التي المنطقة ھي :A1)(اإلبحار منطقة

 )DSC( الرقمي االنتقائي النداء خاصیة بھا أجھزة على تحتوي واحدة محطة مع باتصال تقدیر

 .میل )٣٠- ٢٠( حوالي وفى حدود

 والتي )(A1 اإلبحار منطقة خارج السفینة فیھا تكون التي المنطقة وھى :(A2) اإلبحار منطقة

 على تحتوي واحدة محطة مع باتصال تقدیر وبأقل المتوسطة التردد الالسلكي الھاتف تغطیة تحت

 .میل) ٢٥٠-١٥٠( حوالي وفى حدود )(DSC الرقمي االنتقائي النداء خاصیة بھا أجھزة

 منظومة بواسطة تغطیتھا تتم والتي (A2)و )(A1 خارج المنطقة وھي :)A3( اإلبحار منطقة

 و شماال درجة )٧٦( من یقرب ما بین الواقعة المنطقة یغطي ھذاو انمارسات االصطناعیة األقمار

 . جنوبا درجة )٧٦(

المنطقة  ھذه وتشمل )A3وA2و(A1 البحریة المناطق خارج المناطق كل :(A4) اإلبحار منطقة

  .القطبیة المناطق

  . طق البحریةاتھا على السفن طبقا لھذه المنیالمطلوب تثب باألجھزةبیان یوضح ) ١- ١(جدول 

  لمناطق البحریةل ةاألجھزة المطلوب )١-١(جدول 

  

  قاطرات طبقا لموقع منظومة الدفع  ٤-٢-١

Tugs according to the location of propulsion system 

تم إدراج  ھبأنعلما  )سحبال(القطر  ونقطة الدفع منظومة لموقع وفقا القاطرات فیصنت یمكن

للقاطرات التي سوف یتم  )(General arrangementالعام  رسمالرسومات الخاصة بال
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 النحو على وتكون الرئیسیة التصنیفاتمن  اثنین یوجد الطریقة ھذهفي ) أ(تناولھا في الملحق 

  :التالي

  السفینة وسط ةطقمن من بالقرب القطرونقطة  الخلف تكون منظومة الدفع في قاطرات 

Tugs with their propulsion aft and towing point near midships 

كما  قاطرات أحادیة أو ثنائیة الرفاص مثل العادیة التقلیدیة القاطرات أنواع جمیع الفئة ھذه تشمل

  .)١٦-١(في شكل 

  

  ثنائیة الرفاص قاطرة تقلیدیة) ١٦ -١(شكل 

  السفینة وسط ةطقومنظومة الدفع أمام من بالخلفالقطر تكون نقطة  قاطرات  
Tugs with their towing point aft and propulsion forward of midships 

 شینایدر فویثقاطرات  قاطرات مثل  الفئة ھذه وتشمل )Tractor(جرار  ھذه الفئة تسمى

(Voith Schneider tugs )  (السمت  قاطراتو  )١٧-١(شكل  فيكماAzimuth tugs( 

   .)١٨- ١(كما في شكل 

 )Tractor( أو جرار تقلیدیة قاطرات إما تصنیفھا یمكن التي القاطرات منسط و فئة ناكھ

  :ھي وھذه بھا تعمل التي الطریقة على اعتمادا
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                        Reverse-tractor or pusher tugsدفاعھ  أو یةعكسقاطرات الجرار ال  -

- ١(كما في شكل  األمام إلى نقطة القطرو الخلففي  السمت النوعرفاصات من  ذات القاطرات

 كونغ وھونغ الیابان في ھذه القاطرات رىت أن یمكنو القاطرة بمقدمة أساسا لتعمل وبنیت )١٩

  . وتایوان

القاطرة  مؤخرة في )السحب(القطر  نقطة مع طبیعي بشكل )Tractor(الجرار  قاطراتتعمل 

وقاطرات  السفینة عن بعیدا و القاطرة من مقدمة وفى اتجاه السفینة أما الرفاصات فتكون بالقرب

 االتجاه في الرفاصات ولكنو القطر بنقطة یتعلق فیما الطریقة بنفس تعملیة عكسالجرار ال

  .المعاكس

  
  قاطرة فویث شنایدر) ١٧ -١(شكل 

   Azimuth Stem Drive  (ASD)قاطرات التى تدار برفاصات سمت بالمؤخر                  -

وقد ) ٢٠-١(عند المؤخرة كما في شكل  السمت وتجھز برفاصات األغراض متعددة قاطراتھي 

 القاطرة مؤخرةب باإلضافة إلى العمل یةعكسالقاطرات الجرار ال في كما بالمقدمة للعمل بناؤھا تم

بالمقدمة وآخر في  سحب ونش لدیھا )ASD(حیث معظم القاطرات  طرات التقلیدیةمثل القا

  .وفى بعض القاطرات یتم تجھیزھا بخطاف شد بدال من ونش الشد  المؤخرة

  Combi)(                                                                         tugs Combiقاطرات   -

- ١(درجة كما في شكل ) ٣٦٠(تجھیزھا بدافعات أمامیة قابلة للدوران ھي قاطرات تقلیدیة یتم 
مع نقطة قطر إضافیة عند نھایة مؤخرة القاطرة حیث ھذه القاطرات یمكن أن تعمل مثل ) ٢١

  .القاطرات التقلیدیة أو القاطرات الجرار باستخدام نقطة القطر اإلضافیة عند نھایة مؤخرة القاطرة
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القاطرات مع التعاملأسس   
 

 
٢٩  

 

 الدفع منظوماتفي الباب الخاص ب األنواع من القاطرات تفصیلیحیث سوف یتم شرح ھذه ا
  . للقاطرات والتوجیھ

   

  قاطرة جرار ذات رفاصات السمت) ١٨-١(شكل 

 

  قاطرة جرار عكسیة) ١٩-١(شكل 
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القاطرات مع التعاملأسس   
 

 
٣٠  

 

 
  (ASD)قاطرة  )٢٠-١(شكل 

  
   (Combi)قاطرة ) ٢١-١(شكل 
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