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 …3فصل ال 

 
 الترآسات
Loaders 

 
 Definition:   تعريف1.3

من حيث الحفر   (الـترآس معـدة هندسية من فئات عديدة وينحصر عملها في تحريك التربة بمختلف أنواعها                
 :وهي على نوعين) …والتعبئة والتحميل والتفريغ

 ).Track Loader(وترآس جنـزير ) Wheel Loader(ترآس دوالب 
   Wheel Loaders:دوالب  ترآسات ال2.3

، وتقسم إلى قياسات مختلفة، وقـد      )1.3(هـي معـدات هندسية تعمل على أربعة دواليب آما في الشكل             
 :تّم تصنيفها وفق طبيعة عملها آما يلي

 )1.3(الشكل 
 

  :  ترآسات األعمال الخفيفة1.2.3
 طن وبسطل سعته    10ود عن    آيلووات، ووزن تشغيل بحد    80هي ترآسات دوالب استطاعة محرآها بحدود       

 . آيلونيوتن95، و بقوة قطع بحدود 3 م1.8بحدود 
 :  ترآسات األعمال المتوسطة2.2.3

 طن وبسطل 17 آـيلووات، ووزن تشـغيل بحـدود عـن         225هـي ترآسـات دوالب اسـتطاعة محـرآها بحـدود            
 . آيلونيوتن140 ، وبقوة قطع بحدود 3 م3سعته بحدود عن 

 :الصعبة  ترآسات األعمال 3.2.3
 طن وبسطل 29 آـيلووات، ووزن تشـغيل بحـدود عـن         225هـي ترآسـات دوالب اسـتطاعة محـرآها بحـدود            

 . آيلونيوتن250، وبقوة قطع بحدود 3 م4.5سعته بحدود  عن 
 :   ترآسات شديدة الصعوبة وألعمال المقالع4.2.3

 طن، وبسطل سعته    73  آيلووات، ووزن تشغيل بحدود    460هـي ترآسـات دوالب اسـتطاعة محرآها بحدود          
 . آيلونيوتن620، وقوة قطع  3 م8.25بحدود 

   Track Loaders: ترآسات الجنـزير3.3
، وتقسم أيضًا إلى قياسات مختلفة حسب       )2.3(هـي معـدات هندسية تعمل على جنازير آما في الشكل            

 :طبيعة عملها وفقًا لما يلي
 :  ترآسات الجنـزير لألعمال الخفيفة1.3.3

 طن، وبقوة قطع سطل     8 آيلووات، وبوزن تشغيل بحدود      50ت جنـزير استطاعة محرآها بحدود      هـي ترآسـا   
 . آيلونيوتن25، وبوجود ريبر حفر وبقوة اختراق ونفوذ بحدود 3 م1 آيلونيوتن، وبسعة سطل بحدود 75بحدود 
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 :  ترآسات الجنـزير لألعمال المتوسطة2.3.3

 100 طن، وبقوة قطع سطل      15 آيلووات، وبوزن تشغيل     90د  هـي ترآسـات جـنـزير استطاعة محرآها بحدو        
 . آيلونيوتن45، وبوجود ريبر حفر وبقوة اختراق ونفوذ بحدود  3 م1.5آيلونيوتن، وسعة سطل بحدود 

 :  ترآسات الجنـزير لألعمال الصعبة3.3.3
وبقوة قطع  طن، 20 آـيلووات، وبـوزن تشـغيل بحدود    135هـي ترآسـات جـنـزير اسـتطاعة محـرآها بحـدود             

 70، وبوجود ريبر حفر وبقوة اختراق ونفوذ بحدود         3 م 2.5 آيلونيوتن، وسعة سطل بحدود      190سـطل بحـدود     
 .آيلونيوتن

 

 )2.3(الشكل 
 
 

   Backhoe Loaders:  ترآسات باآر4.3
هـي معـدات هندسـية بـدوالب ذاتـية الحـرآة أساسـها ترآس عادي، ومزود بذراع خلفي متمفصل يتضمن                     

 ). 3.3(آما في الشكل سطل حفر 
 .للترآس أرجل استناد يتم استخدامها حين العمل بسطل الحفر الخلفي

 .تستخدم هذه اآللية في األعمال الخفيفة وأعمال الصيانة
 .  آيلووات70 آيلووات و 45ـ تتراوح استطاعة محرك الترآس باآر ما بين 
  . 3 م1 و 3 م0.75ـ تتراوح سعة سطل الترآس األمامي ما بين 

 . م7 م و 5ـ يتراوح عمق الحفر للسطل الخلفي بين 
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 )3.3(الشكل 
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