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 كلمات عليك أن تتذّكرها 
Augering  )تعني استخدام جهاز دّوار لحفر ثقوب في السطوح الصلبة مثل الخرسانة أو األرض.  )التثقيب بمثقاب لولبي 

Blasting  )تعني تفجير أو تفكيك شيء صلب بالمتفجرات.  )التفجير 

Drilling   )تعني تقنية تستخدم معدات لحفر ثقوب في األرض ألخذ عّينات منها أو إلدخال أنابيب.  )تثقيب 

Grading  )ويتطلب ذلك إضافة  تعني عملية لتسطيح المنحدرات ومرتفعات التربة حول موقع البناء قبل المباشرة بالبناء.   )تمهيد وتسوية

 المواد الترابية أو إزالتها إلنشاء سطح مستٍو. 

Grinding  ( )تعني تكسير أشياء إلى قطع أصغر، مثل جذع شجرة أو خرسانة، أو عملية تنعيم السطوح الخرسانية.  تكسير  

Hand Digging )تعني الحفر دون استخدام أدوات آلية )الحفر اليدوي (Power Tools) ،مجراف رفش/، على سبيل المثال . 

Horizontal Boring )جاه أفقي تُستخدم في تركيب خطوط الغاز والكهرباء  فة في ات تعني ثقوب مقّورة مجوّ  )تجويف مقّور أفقي

واالتصاالت السلكية والالسلكية تحت األرض، دون اللجوء إلى الحفر، أو حفر الخنادق، أو طرق الشق والتغطية في البيئات الحضرية  

 المزدحمة.  

Machine Excavating )آلة حفر( ( تعني أي آلة، عادة ما تكون ذاتية الطاقةPowered-Self  تُستخدم في عمليات الحفر أو أي نوع )

(، و ممهدة  Loader(، حّمالة )Backhoe(، جّرافة ارتدادية )Bulldozerمن أعمال تحريك ونقل التربة، على سبيل المثال، جّرافة )

(Grader .) 

Mechanical Excavation  )باستخدام المطارق الهيدروليكية أو القطع بالمنشار أو التثقيب بمثقاب لولبي.  تعني حفر  )حفر آلي 

Milling )إلفساح المجال لوضع طبقة جديدة من اإلسفلت.  ( 2بوصتين ) تعني تكسير وتنعيم سطح اإلسفلت العلوى بحوالي  )طحن/تنعيم 

Pile Driving    ائز في التربة لدعم األساس للمباني والهياكل األخرى. الخوازيق والرك جهاز يُستخدم لدقّ  تعني الخوازيق/األعمدة( قّ )د 

Pulling In  )تحريك )سحب( كابالت على امتدادها من مكان إلى آخر.  تعني )السحب إلى الداخل 

Reclaiming  )لمستخدميها السابقين أو المستخدمين المنتجين اآلخرين؛ وكذلك   تصّدعةعملية إعادة تحويل األراضي المُ  تعني )استصالح

 استخدام المواد التي تّم استخدامها سابقاً في مبنى أو مشروع، ثم يُعاد استخدامها بعد ذلك في مشروع آخر. 

 Soft Excavation )وسائل الحفر غير الباضع(    
ر ناجم عن االحتكاك بمرافق تحت  ة مصمم  طريقة وتقني    تعن  ة لمنع إلحاق ض 

  الحذر باستخدام أدوات غير ميكانيكية، أو طرق الحفر  
  ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، الحفر اليدوي، أو الحفر بتوخ  

األرض، بما ف 

 بالتفري    غ، أو استخدام أدوات يدوية تعمل بالهواء المضغوط. 

ingTesting Bor   )متواجدة على أعماق  العملية تزّود القدرة على جمع عّينات من التربة والصخور  تعني )االختبار بالتجويف المقّور

 . وتوجيهها   أنابيب التغليف في األرض متفاوتة تحت سطح األرض. وعادة، ما يكون االختبار بالتجويف المقّور هو تثقيب دّوار متقّدم أو دق  

Saw Cut   )م في أماكن  إلنشاء وصالت ومفاصل تحّكم في الخرسانة، مما يساعد على التحكّ  الطريقةهذه تعني استخدام  )منشار قطع

 ستخدم للتحضير إلزالة الخرسانة أو األسفلت أو السطوح األخرى كجزء من أعمال الهدم أو اإلزالة. تُ  حدوث تصّدع بسبب االنكماش. 

Trenching   )ركيب أو صيانة أو فحص ومعاينة خطوط  طريقة بناء تتضمن حفر خندق ضيّق في األرض لت   تعني )حفر الخنادق

 األنابيب أو مواسير التوصيل أو الكابالت. 
 

Vacuum Excavation )طريقة حفر غير ُمدّمرة للكشف عن مواقع المرافق العامة  تعني )الحفر بالشفط الفراغي

رفق عام ُمكتشف. يتّم إجراء ( وتُستخدم للتحقق من موقع تواجد مPotholingر )ف  المتواجدة تحت األرض. إنها تقنية حفر الحُ 

الفراغي عن طريق إطالق نفاثات هواء مضغوطة في آن واحد وإزالة المواد المحفورة عن طريق الشفط  بالشفط الحفر

 الفراغي. 

 


