
 

 

 

 

 

 الحضائر والمباني

 الثانيةالجلسة العملية 

 

 

 م. راما حويجة

  

 الجمهورية العربية السورية

 جامعة حماه

 كلية الهندسة الزراعية



 

 وملحقاتها األبقارتصميم محالب 

 المربوطة الرعايةتطبيق نظام  باار  ععندلألالمتبع  الرعايةيختلف تصميم المحالب حسب نظام  

 .المتنال الجماعي أو الفردي الحالبة استخدام جهازوبتواجدها  أماكناألباار عي تحلب 

 األباار قطيع لحالبةمستتتتتتتتال  ب ألييتطلب ذلك بناء محلع الطلياة الرعايةما عند تطبيق نظام أ

 األباار  دخول وخروجل ممر رئيستتتيتحوي  حالبة غرعةو  انتظار ةستتتاح من ويتألف  بالمحطة

ن كما تكو  رجيكون من السيراميك المحعالخندق  امإ  خشنة أرضيتهاجدرانها من البورسالن وو

 ةملحا غرعة إلى باإلضتتتتاعة  الضتتتتروريةدوات والمستتتتتلزمات واأل األجهزة ةكاعب ةمجهز الغرعة

بناء تجهيز و  تعايم وتنظيف غرعةو  تشغيلالومولدات  مضخة غرعةو ه بريدتلتخزين الحليب و

 .حالبةال أثناء األباار ةتغذيلعلف مركز  ةصومع

 :بالتفصيل ألهم أنواع المحالب تعرضوسن 

 وهي نوعانأوالً: المحالب الريشية: 

 محالب ريشية متنالة. -1

 محالب ريشية ثابتة. -2

   وتصنف إلى نوعين:كل صفالحالبة  أماكند الصفوف وبعدبوتختلف بعضها عن بعض  

 بارة.12*2...... 5*2أو 4*2 محالب ريشية ثنائية الصفوف: وتكون سعتها  -1

 بارة. 12*2*2...... 5*2*2أو  4*2*2محالب ريشية رباعية الصفوف: وتكون سعتها  -2

 :نوعين إلىعلى رصيف المحلب  األبااروقوف  ةحسب وضعيوتاسم المحالب الريشية 

   .(منحرفوقوف )ريشي بمحل-2                          .(تتابعف ووق) يريش بمحل -1

                                        

 



 عادي أو متجانب(. وقوف)محلب ريشي -3

 

ب الريشي:تصميم المحل  

 :التالية الرئيسيةقسام من األ يالريشب المحل يتألف 

 انتظار ساحة. 

 مركزصومعة علف وبجانبها   الحالبة غرعة. 

 دوات ولوازمهاومولده التشغيل واأل والمضخةالحليب وتبريده  قسم تخزين. 

 

 أقسام المحلب االلي                 

 أو  باتجاه مجاري التصتتتريف ومنحدرة خشتتتنة أرضتتتيتهان تكون أيجب  :االنتظار سااااحة :الً أو

 .2م3-2ويخصص عيها للرأس من األباارعدم تلوث  ة لسهولة التنظيفمتشاا

حيث باي كل مجموعه  بة قبل دخولها وتهيئتها للحال األباارتجميع  الستتتتتتتتاحةمن هذه  والغاية

 اراألبا لدخول نبابا أو باب ساحةلكل ويصمم   االنتظار ساحةدقياه عي  30 إلى 20حوالي من 

 ا منه.وخروجه بالمحل إلى

 

 

 



 :التاليةمن المناطق  وتتألف :الحالبة غرفةثانياً:  

 

 أثناء األبااروقوف  أماكن م  ويضتتتتتتتم2-1.5عرضتتتتتتته من يتراوح :رصااااااايب المحلب -1

عدد األ  ندق المحلبخعن  درجه 35بزاوية  ةوتكون منحرع  الحالبة  ماكنويرتبط 

ويجهز الرصتتتتيف بفواصتتتتل من بواري حديديه   على الرصتتتتيف بحجم الاطيع الحالب

 نأويجب   تصتتريف للمخلفات مغطاه بشتتبكه معدنيه ىوبمجر ستتم 1.25-1.1ارتفاعها

ة عملي ناءأثا لتامين الوقوف المريح له البارةتناسب مع حجم جسم م الحالبةيكون مربط 

 .الحالبة

وتكون  م 2.5-1.6وبعرض م0.75  وبعمق المحلب ييتوستتتط رصتتتيف الحالبة: خندق -2

 البه الحويتواجد عي  بمصاريف لمياه الغسيل ةرضيته من السيراميك المحجر ومجهزأ

 .األباارية حالبة ثناء عملأ

 .خروجها أو األبااررور لسهوله م م1.2-1.1هضرعح وايتر :ممر الخروج -3

 م 0.6-0.4بعادهأالخروج و وممر وتاع بين رصتتتتيف المحلب :الفردية ة المعالبمنطق -4

 .باألعالف اليا  ن يكون تزويدها أيمكن و

عتة الغرتجهز هتذه  :دوات التعقيم والتنظيبأغرفاة تخيي  الحلياب وتبريادع م   ثاالثااً: -5

صه غرعة مخصوب للصدأ )ستانلس(من المعادن غير الاابل  المصنوعة بخزانات الحليب

  ولتصتتتتتتتريف الحليب التبريد والتشتتتتتتتغيل والتنظيف ولإلشتتتتتتتراف على  العمال ةراحل

 .رادات خاصهبب المجهزةالسيارات ب

 الدوارة(:الدائرية المتحركة )المحالب  ثانياً:

 إلى: الحالبة أماكنعلى عدد  اعتمادا   الدائريةب لالمحا وتصنف

 حالبة. أماكن 8 بسعة محلب دائري -1

 .حالبة أماكن 16بسعة  محلب دائري -2

 .حالبة أماكن 40 بسعة محلب دائري  -3



 إلى: وقوف األباار على الرصيف ةحسب وضعي الدائريةكما تاسم المحالب  

 

 .محلب دائري وقوف عادي -1

 

 

 .حلب دائري وقوف متتابعم -2

 

 .ف منحرفومحل الدائري وق -3

 

  



 ارالدو المحلب تصميم

 :التاليةقسام من األ يتألف

 

 .انتظار ةساح -1

 غرعة الحالبة. -2

 .الالزمةدوات والمبردات واأل المضخةخزانات الحليب وتبريده مع  غرعة -3

 .طةبالمحالحليب  أبااربعدد  الساحة ةوتتحدد مساح  تم شرحها ساباا   ساحة االنتظار:: أوالً 

 ً  :من وتتألف :حالبةال غرفة :ثانيا

 غرعةرض أمصتتتتنو  من الحديد ويرتفع عن ستتتتطح   الشتتتتكل دائري: المحلبرصتتتتيف  -1

 ة.دائري ةيسير على سكه حديدي م 0.75 ةالحالب

ت جاجاوز ة عردي ة بمعالفوتكون مجهز الحالبة (مرابطأماكن) إلى الرصتتتتتتتيف وياستتتتتتتم 

حليب  وخروج األباار من رصتتتتتتتيف رصتتتتتتتيف الل األباارلدخول  بانبا أو بوبا  الحليب

 المحلب.

  وترصتف را  المحلبذ   وياطعهمحور المحلب هيتوستطالشتكل  : دائريالحالبةندق خ -2

ندق خيتم االنتاال من ال  مصتتتارف للمياهب ةوتكون مجهز  بالستتتيراميك المحجرأرضتتتيته 

 .رضيأمن نفق  أو الجانبيةبواب عن طريق األ حلبمرصيف ال إلى

 للعمال اساااتراحة غرفةومولدات التشااا يل و ومضاااخةخيانات الحليب وتبريدع  غرفة ثالثاً:

 .والمراقبي 

 :في المحلب ماك األحساب عدد  

 :ويتطلب ذلك معرعه 

 .الحلوب األباارعدد  -1

 وردية العمل عي المحلب.مده  -2



 .باره مدة حالبة كل -3

 .على المكان نفسه من المحلب عي الساعة تحلب التي األباارعدد  -4

 حالبةومده   ستتتتاعات 6ومده ورديه العمل   باره حلوب 1200الاطيع  أبااركان عدد  إذا مثال:

باره  30ه من المحلب على المكان نفست بالستاعةالتي تحلب  األبااردقياه يكون عدد  12كل باره 

ريشي مضاعف  بي تصميم محلأ حالبةمكان لل 40من  يتألفحلب ممين أه يجب تأنويعني ذلك 

 مكانا  للحالبة. 40 ةمحلب دائري بسع أو ( 10*2*2بسعة )

ة:بالحساب عدد عمال الح  

 :ويتطلب ذلك معرعه

 ة.الزمن الالزم لتحضير كل بار 

  التي تحلب عي كل ورديه عمل األباارعدد. 

  المحطةالحلوب عي  األباارعدد. 

وكان عدد  ة.لكل بار ةدقيا 1.5كان زمن التحضتتتير لكل باره قبل الحالبة وبعدها  إذا :مثال

 ستتتتتتتاعات عما هو عدد عمال 6ومده ورديه العمل  ة بار 1200 المحطةالحلوب عي  األباار

 مكانا ؟؟40 ي بسعةدائر بعي محل المطلوب

العامل التي يستطيع  األباارن عدد إع د  1.5 البارة حالبةالتحضير لن زمن أباعتبار  :الحل

 ورديةعي  لالتي تحلب من قبل كل عام األباارعدد  ة.بار 40 بالستتتتتتتتاعةتها حالب الواحد

 ةبار 240 = 40 * 6 العمل

 عمال 5=  240 \ 1200 بالوردية الحالبةعدد عمال  

 :مي  خيانات الحليبأت

 الخزانات:ن تكون أيشترط  

حماض أالتفاعل مع مكونات و أو )ستتتانلس(للصتتدأ ةمن معادن غير قابل مصتتنوعة -1

 .الحليب

 مبردة.بمخازن  المجهزةسيارات بال هالتصريف لنال وسريعةالتنظيف  ةسهل -2

 .قليومين على األ ةالحليب وتخزينه لفتر ةتحاعظ على نوعي أن -3

 .يوميا   المنتج الحليب ةمن كمي % 25بما يعادل  ن تؤمن احتياطا  أ -4



 

  

 :التالية المعادلةخزان الحليب بتطبيق  سعةويمكن حساب 
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Lليتر.\: سعة خزان الحليب 

Aليتر.\: اإلنتاج األعظمي اليومي 

t. عدد مرات تفريغ الحليب يوميا : 

S ليتر.\: حجم احتياطي التخزين 

 


