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 مقذمه

اوواع  
تقسیم بىذی  بیل

از لحاظ ووع  
 حفاری

بیل 
 مکاویکی

 فشرده

 کامیووی

چرخ 
 زوجیری

چرخ 
 الستیکی

قسمت های 
 مختلف بیل

اوواع  
 دیگر بیل

 بکهولودر

 کالمشل

 دراگالیه

بسگتریه بیل 
 جهان



ِهقذه: 
 
 
هیالدی  1836اٍتیس ، با تَسعِ اٍلیي بیل هَتَر دار در سال .ٍیلیام اس

 .افتخار طراحی ایي هاشیي را کسب کرد
 هاشیٌی کِ اٍ اختراع کرد حرکات گَدبرداری یک کارگر را ًسبت بِ بیل دستی 
 هیکرددٍ برابر اًساى. 
  با اضافِ کردى سریع هلحماتی بِ ایي هاشیي یِ دستِ از هاشیي ّای عول

هشَْر  ( جرثمیل  –بیل  –کج بیل )کابل دار بَجَد هیایذ کِ بِ خاًَادُ -کٌٌذُ
 شذًذ
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 :بیل هکاًیکی   
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 مشخصات حداقل حداكثر

513HP 85HP لذرت هَتَر 

85Ton 1/6Ton ٍزى 

5080PSI 2700PSI فشار سیستن ّیذرٍلیکی 

5/6M٣  0/02Mظرفیت جام ٣ 

11/75 m 2/13 m حذاکثر عوك حفاری 

24V 12V سیستن برق 

1/7m 0/89m طَل بازٍی جام 

3/65m 2/19m ارتفاع کلی هاشیي 

 مشخصات فني بيل هاي مكانيكي
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شاسی بیل ّا از لحاظ ًَع بٌذی  تقسین 
هیشًَذ  آى سَار ر ٍی بر كِ   

زًجیریچرخ   کاهیًَی چرخ الستیکی 
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 بیل هکاًیکی چرخ زًجیری
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 :چرخ زًجیری ًَع 



 :بیل هکاًیکی چرخ الستیکی
 

10
Typewriter
@ivanrah1



 :بیل هکاًیکی چرخ الستیکی

10
Typewriter
@ivanrah1



 :بیل هکاًیکی كاهیًَی



حفاریبیل ّا از لحاظ ًَع بٌذی تقسین   

جلَبیل جام   
(Front Shovel) 

هعکَسبیل جام   

(Back Hoe) 
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 قسوتْای هختلف بیل

 بازٍی جام تیر اصلی
شاسی یا 

 بذًِ
 جام
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قسمت هاي مختلف بيل هيدروليكي جام  
 معكوس

 قسمت هاي مختلف بيل مكانيكي جام جلو
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 تیرك اصلی



جامقسوت بازٍی   



جامقسوت   
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 سایر اًَاع  بیل هکاًیکی

 دٍزیست فشردُ
بیل  

 هعکَس
 بیل کششی بیل هٌماری



 بیل هکاًیکی فشردُ

 



 بیل دٍزیست
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(بکَْلَدر)بیل هعکَس   



 اًَاع بکَْلَدر

کشَیی 
 ّیذرٍلیکی

کشَیی 
 هکاًیکی

 بکَْ ثابت
بکَْ توام 

 گرداى



گرداىبکَْ توام   

 



ثابتبکَْ   



هکاًیکی بکَْ لَدر كشَیی   
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ّیذرٍلیکیبکَْ لَدر كشَیی   



(كالهشل)بیل هٌقاری  

 هعرفی

 جام
سیستن 
 ّذایت

 اًَاع





 تقسین بٌذی از ًظر  سیستن ّذایت

 ّیذرٍلیکی تلسکَپی کابلی



:كالهشل كابلی   



:كالهشل ّیذرٍلیکی   

 



:كالهشل تلسکَپی   



 تقسین بٌذی از ًظر  جام



(بیل كششی)دراگالیي   

 



.  

 



كاربردهَارد   
 

 

 



 Liebherr 996بسرگتریي بیل جْاى  
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