


 
 مدرس: سید امیررضا مرتضوي   راهسازي و ساختمانی آالت ماشین

 
 

 لودر

 کامیونها، بارگیري ،)سنگ و خاك نظیر( اد مو توده حمل براي ساختمانی کارهاي در وسیعی بطور لودرها
 که اسکریپرها خالف بر. شوند می گرفته بکار غیره و) بولدوزر عنوان به( تسطیح گاهی و حفاري ، خاکبرداري

 انتقال هاي ماشین همراه به باید همواره لودرها شوند، می استفاده حمل و بارگیري براي همزمان طور به
 زیر دسته 4 در که را مختلفی کارهاي قادرند لودرها کلی طور به.  شوند گرفته کار به کامیونها مانند دهنده
 :دهند انجام شود، می خالصه

 سنگ معمولی، خاك شن، نظیر خاکی مواد توان می لودر با: خاکی مواد حمل آالت ماشین بارگیري -الف
 را آنها و ریخته باربر وسایل سایر و کامیون داخل را غیره و صنعتی واحدهاي و کارخانجات ماند پس شکسته،

 .کرد پر

 بتنی بلوك آجر، قبیل از بنایی مصالح توان می لودر با ساختمانی کارهاي در: آن انتقال و بار کردن بلند -ب
 .نمود جابجا و حمل کارگاه محوطه در را ... و ساخته پیش

 تا سست خاکهاي گودبرداري خصوص به ساختمانها خاکبرداري کارهاي در ماشین این :خاکبرداري -ج
 کردن بارگیري و انباشته و خاك کردن جابجا و کندن زیرا است، شده داده تشخیص سودمند بسیار متوسط

 .گیرد می صورت آالت ماشین سایر از سریعتر لودر با آن

 نرم حدودي تا و نبوده سخت زیاد آن جنس که هایی زمین در:  کارگاه زمین سطحی قشر کردن تمیز -د
 .کنند می استفاده کار محل کردن تمیز و کندن براي لودر از باشد،

 

 لودر انواع

 :دارد وجود تراکتور روي شده نصب لودر نوع دو اصوالً

 زنجیري چرخ لودر )1
 الستیکی چرخ لودر )2

 

 زنجیزي چرخ لودر

 دارا را ناهموار و نرم زمینهاي در زیاد کشش قدرت و خوب مانور نظیر مزایایی زنجیري چرخ لودرهاي
 شدت به که الستیکی چرخ نوع به نسبت سنگالخی زمینهاي روي در دستگاهها این عملکرد. باشند می

 . باشد می مناسب بسیار ببینند آسیب است ممکن
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 لودرها این انتقال و نقل.  دارند محدود هاي محیط در مانور براي مناسبی طراحی ها ماشین نوع این همچنین

 .باشد می تریلر نیازمند مختلف، هاي پروژه بین

 
 لودر چرخ زنجیري

 الستیکی چرخ لودر

 در آنها از بهتر وبسیار بوده زنجیري چرخ لودرهاي به نسبت باالتري سرعت داراي الستیکی چرخ لودرهاي
 بدون کوتاه نسبتاً فواصل در و حرکت شده ساخته راههاي در توانند می آنها. کنند می عمل سفت هاي زمین

 رو این از و دارند زنجیري چرخ لودرهاي به نسبت تري گسترده انواع اندازه جهت از. یابند انتقال تریلر به نیاز
 هاي خاك و مرطوب هاي زمین در آنها نگهداري هزینه وهمچنین شوند انتخاب نیازها با سازگارتر توانند می

 هاي زمین در همچنین. باشد می کمتر دارند، زنجیري چرخ لودرهاي براي ساینده خاصیت که اي ماسه
 .آید می پایین آن راندمان زنجیر، به خاك چسبندگی اثر در نباشد مناسب لودر زنجیر نوع اگر مرطوب

 در و بوده دارا خود وزن هم زنجیري چرخ لودرهاي به نسبت کمتري کشش قدرت الستیکی چرخ لودرهاي
 ظرفیت همچنین. باشد می محدود شیبها از آمدن پایین یا رفتن باال و خاکها کندن در آنها مفید قدرت نتیجه

 .نماید می چشمگیري کاهش زنجیري، چرخ نوع به نسبت تالقی با زمینهاي در آنها باربرداري

 
 الستیکی چرخ لودر
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 لودر اصلی قسمتهاي

 :باشند می زیر قسمتهاي شامل کلی بطور لودرها

 موتور )1
 شاسی )2
 هیدرولیک سیستم )3
 جام )4

 

 سنگ و خاك انواع در ماشین عملکرد

 الستیکی چرخ لودر •

 کارکردن حال هر به ولی بوده، تغییر قابل الستیک باد میزان تغییر با الستیکها توسط زمین بر وارد فشار
 زنجیرهاي البته. باشد می مشکل زیاد فشار ایجاد علت به آلود گل و خیس زمینهاي در لودرها این توسط
 به را آنها الستیکها اصطکاك ازدیاد براي توان می که دارد وجود الستیکها حفاظت جهت مخصوص سیمی

 .برد کار

 نوع البته.  دارد وجود الستیکها پذیري آسیب امکان تیزگوشه سنگهاي با سنگالخی زمینهاي در همچنین
 فراهم را سنگالخی مناطق در کار امکان که اند شده تولید ضخیم خیلی هاي عاج با الستیکها از جدیدي

 دارند، خود وزن هم زنجیري چرخ لودرهاي به نسبت کمتري کشش قدرت الستیکی چرخ لودرهاي. آورند می
 بار ظرفیت همچنین. کند می محدود شیبها از رفتن وباال خاکها کندن در را آنها مفید قدرت خود این که

 .نماید می چشمگیري کاهش باتالقی محیطهاي در آنها برداري

 زنجیري چرخ لودر •

 همچون مزایایی داشتن با ماشین نوع این. کنند می وارد خود زیر خاك بر کمی فشار زنجیري چرخ لودرهاي
 آنها در الستیکی چرخ لودرهاي که تالقی با و نرم زمینهاي در تواند می مناسب کشش قدرت و خوب شناوري
 محیطهاي در لودرها این الستیک، وجود عدم علت به همچنین. نمایند عمل بخوبی ندارند مناسبی کارایی

 .دارند مناسبی کارایی سنگالخی
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 بولدوزر

 تراکتور اساسی بخش دو از بولدوزر.  گویند بولدوزر را باشد جلویی قسمت در تیغه یک به مجهز که تراکتوري
 در. شود می متصل تراکتور به کننده متصل قاب سیستم یک توسط تیغه که است، شده تشکیل تیغه و

 و 100 حدود شود می حمل بولدوزر توسط خاك که اي بهینه مسافت بیشترین معموالً خاکی، عملیات
 است. متر 8 حدود آن مقدار کمترین

 خاکی عملیات آن توسط که است اي تیغه نوع دارد، زیادي تاثیر بولدوزر عملکرد در که عاملی مهمترین
 :کرد توجه زیر عوامل به بایست می تیغه نوع انتخاب در. گیرد می صورت

 .گرفت خواهد صورت بولدوزر توسط که عملیاتی نوع) 1

 .شد خواهد حمل بولدوزر توسط که مصالحی نوع) 2

 .....و غلتش مقاومت موتور، توان وزن، نظر از تراکتور محدودیت) 3

 
 خاکی عملیات حین در بولدوزر

 کاربرد موارد

 قرار استفاده مورد پایانی مراحل تا اولیه مراحل از) سد راه، نظیر( ساخت هاي پروژه بیشتر در بولدوزرها
 :از عبارتند بولدوزرها هاي کاربرد از برخی.  گیرند می

 ترانشه حفر و گودبرداري خاکبرداري، عملیات انجام )1
 ساختمانی عملیات بقایاي از زمین پاکسازي و تسطیح )2
 )دکاپاژ( ها بوته از آن پاکسازي و خاك سطحی الیه برداشتن )3
 سنگالخی هاي زمین و کوهستان در موقتی راههاي ایجاد )4
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 درخاکریزها خاك پخش عملیات انجام )5
 خاکی راههاي ترمیم و نگهداري )6
 معادن کف گودال و قرضه گودال محل پاکسازي )7
 خاکریزها روي بر خاك کردن پخش )8
 شیبدار هاي زمین در خاکی عملیات انجام )9

 اسکریپر مانند آالت ماشین دادن فشار براي کمک )10
 شده ایجاد نهرهاي کنار در خاك کردن پشته )11
 شده باري آتش هاي سنگدانه کردن جمع )12
 گودال پرکردن و زمین کندن )13
 ریپرها کاربرد عنوان به آن از استفاده )14

 

 بولدوزر اصلی هاي قسمت

 :است یافته تشکیل زیر اصلی هاي بخش از بولدوزر

 تراکتور .1
 تیغه .2
 تیغه کننده هدایت سیستم .3
 )خاص موارد در( ریپر .4

 
 بولدوزر مختلف هاي قسمت
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 ریپر

 براي کشاورزان توسط گذشته در که ها گاوآهن. اند رفته بکار سنگ شکافتن براي ها قرن ها خراشنده یا ریپر
 سخت، هاي زمین در حفاري عملیات براي امروزه. باشد می آن نظایر از است رفته می کار به مزارع زدن شخم
 ریپرها امروزه. گیرد می صورت حفاري عملیات بولدوزر توسط سپس کرده، سست را زمین ریپر کمک به ابتدا

 عملیات زمین، در قوي فشاري نیروي یک ایجاد با ترتیب بدین و کنند می متصل بولدوزر یا و تراکتور به را
 .گیرد می صورت سخت هاي زمین کردن سست

 
 بولدوزر به شده متصل ریپر

 

 ریپر استعمال موارد

 ها زمین این در حفاري عملیات انجام براي وسنگی سخت هاي زمین کردن سست

 کهنه هاي آسفالت سطح کندن براي )1
 گریدر و اسکریپر کار براي منطقه کردن آماده )2
 بتنی هاي دال و بتنی هاي رویه شکستن براي )3
 درختان هاي ریشه کندن و زمین کردن پاك براي )4

 

 ریپر انواع

 )مفصلی( االضالع متوازي ریپر )1
 )ثابت( شعاعی ریپر )2
 متغیر زاویه با ریپر )3
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 سنگ و خاك انواع در ریپر عملکرد

 براي. شود می تعیین آن تراکم و سنگ و خاك کیفیت بررسی طریق از سنگ و خاك انواع در ریپر عملکرد
 و تراکم بدینوسیله و شود می استفاده زمین هاي الیه در صوتی امواج گیرنده و فرستنده یک از منظور این

 هاي الیه و د زیا سرعت با را موج زمین متراکم و سخت هاي الیه .شود می تعیین سخت هاي الیه ضخامت
 .کنند می منعکس کمتري سرعت با را صوتی موج تر ضعیف

 

 ها غلتک

 به خاك هاي الیه مقاومت و دانسیته میزان رساندن ساختمانی، عملیات و راهسازي در مساله ترین اساسی
 نیروي اثر در خاك که آنجا از. گیرد می انجام ها غلتک وسیله به خاك تراکم عمل .باشد می مطلوب مقدار
 تغییر چنین که بود خواهد روشی تراکم، روش مؤثرترین دهد، می نشان جانبی محل تغییر به تمایل تراکم،
 . برساند حداقل به را محلی

 

 ها غلتک انواع

 .شوند می بندي طبقه زیر دسته 7 به قابلیتهایشان و آنها دهنده تشکیل اجزاي اساس بر ها غلتک

T( بزي پاچه هاي غلتک .1 amping foot Rollers( 
Gاي ( شبکه هاي غلتک .2 rid or M es h Rollers( 
Vارتعاشی ( هاي غلتک .3 ibratory Rollers( 
Smooth sصاف ( فوالدي هاي غلتک .4 teel Drum Rollers( 
 )Pneumatic Rollersالستیکی) ( چرخ( پنوماتیک هاي غلتک .5
 )Segmented Pad Rollersدار ( کفشک هاي غلتک .6
 بلدوزر شبه هاي کننده تراکم .7

 

 بزي پاچه هاي غلتک. 1

 باشد می بزي پاچه به موسوم آن به متصل هاي پایه تعدادي به مجهز اي استوانه داراي بزي پاچه هاي غلتک
 اثري شبیه غلتک این کوباندن عمل که است این بزي پاچه تسمیه وجه. کنند می کمک تراکم عمل به که

 . گذارند می برجا زمین روي بر بز یا گوسفند گله یک که است
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 .دهد می انجام ورزدادن عمل همچنین و استاتیکی فشار از استفاده با را تراکم عمل غلتک این

 
 بزي پاچه غلتک

 اي شبکه هاي غلتک. 2

 بعضی البته. شود می تشکیل است وصل تراکتور یک به که اي شبکه استوانه یک از معموالً ها غلتک نوع این
 کار به قادر زیاد نسبتاً سرعت با ها غلتک این.  دارد وجود محرك موتور با یکپارچه صورت به نیز آن انواع از

 خاکهاي کلوخه قطعات کردن خرد براي غلتکها این. کنند نمی پراکنده را خاك عمل، حین در و بوده
 .باشند می مناسب چسبنده

 یا%  20 افت داراي که نرم سنگهاي نمودن متراکم و کردن خرد براي توان می غلتک نوع این از همچنین
 از ها غلتک نوع این کننده متراکم نیروي اعظم قسمت. کرد استفاده باشد، می آنجلس لس آزمایش در بیشتر

 .باشد می ضربه ایجاد و استاتیک وزن نوع

 
 .دهد می انجام را خاك تراکم عمل تراکتور از استفاده با که اي شبکه استوانه
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 )لرزنده( ارتعاشی غلتکهاي. 3

 شده تولید تراکم مقابل در خوبی بسیار العمل عکس درشت سنگهاي شن، ماسه، مثل خاك از معینی انواع
 هاي غلتک از خاکها نوع این براي منظور این به دهند، می نشان خود از ارتعاش و فشار ترکیب بوسیله

 با دستی کوچک غلتک از مختلف هاي اندازه در )لرزنده( ارتعاشی هاي غلتک. کنند می استفاده ارتعاشی
 دار کفشک یا و بزي پاچه یا صاف هاي استوانه داراي که خودرو بزرگ کهاي غلت تا لرزان فلزي صفحه

 :کرد بندي تقسیم زیر هاي گروه به توان می را ارتعاشی هاي غلتک بنابراین. باشند می موجود ،باشند می

 کوچک: غلتکهاي •

 دستی هاي تخماق شامل غلتک )1
 اي صفحه ویبراتورهاي شامل غلتک )2
 دستی ویبراتورهاي شامل غلتک )3

 
 بزرگ هاي غلتک •

 ویبراتوري و بزي پاچه هاي غلتک )1
 ارتعاشی الستیکی چرخ غلتک )2
 ارتعاشی صاف آهنی چرخ غلتک )3
 ارتعاشی اي شبکه غلتک )4

  
 )چپ سمت( ارتعاشی الستیکی چرخ غلتکو  )راست سمت( ارتعاشی صاف آهنی چرخ غلتک
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 صاف فوالدي چرخ با هاي غلتک. 4

 تسطیح براي معموالً ها غلتک این. باشد می راه آسفالت سطح و اساس تراکم عمل در غلتکها این کاربرد
 فوالدي چرخ هاي غلتک. شوند می نامیده اتو غلتک نام به گاهی گیرند می قرار استفاده مورد کار نهایی سطح
 :از عبارتند آنها ترین متداول که هستند متفاوتی انواع داراي

 )محوري دو( چرخ غلتک سه )1
 تاندوم محوري دو غلتک )2
 تاندوم محوري سه غلتک )3

 در متراکم نازك پوسته و الیه یک ایجاد باعث غلتکها نوع این از استفاده چسبنده، خاکهاي تراکم هنگام در
 براي ها غلتک نوع این. گردد می آنها تراکم و زیرین هاي الیه در فشار گسترش مانع که کند می چرخ زیر

 سطح کردن صاف براي همچنین و بوده مؤثر سنگ خرده و شن و ماسه قبیل از دار دانه هاي خاك تراکم
 .گیرند می قرار استفاده مورد اند، ه شد متراکم بزي پاچه غلتکهاي با که خاکهایی

 
 صاف آهنی چرخ غلتک

 

 الستیکی چرخ پنوماتیک غلتکهاي. 5

 کشیده دیگر آالت ماشین توسط که غلتکهایی یا و متحرك خود نوع دو در توان می را ها غلتک نوع این
 در سطح یر ز خاکهاي تراکم مورد در فشار اعمال قوانین و بوده مسطح ها غلتک این. نمود تقسیم شوند می

 نوع این دهند، می انجام استاتیک وزن و ورزدادن عمل دو از استفاده با را تراکم عمل و است صادق موردشان
 داراي معموالً کوچک الستیک هاي دستگاه.  باشند کوچک یا بزرگ چرخهاي داراي که است ممکن غلتکها

 بر که اند گرفته قرار طوري عقب هاي چرخ و بوده محور هر در چرخ عدد نه تا چهار با هم سر پشت محور دو
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 چند هاي غلتک. کنند می حرکت سطح کامل پوشش منظور به جلو چرخهاي فواصل بین زمین سطح روي
 با را دستگاه هر وزن معموالً. روند می کار به آسفالتی سطوح و خاك روي پایانی کار انجام براي معموالً چرخ
 .دهند می تغییر تراکم تحت خاك براي آن نمودن مناسب منظور به وزنه کردن اضافه

 
 الستیک باد فشار تغییر قابلیت با پنوماتیک غلتک

 

 )کفشکدار( فوالدي صفحات داراي هاي غلتک. 6

 روي بر فوالدي بزرگ صفحات بزي، پاچه هاي پایه بجاي فقط بوده بزي ه پاچ غلتکهاي شبیه غلتکها نوع این
 ایجاد خاك سطح در کمتري اختالل تراکم عمل حین در غلتکها نوع این. اند شده سوار غلتک استوانه

 .نمایند می
 

 بلدوزر شبه هاي کننده متراکم. 7

 در توانند می طوریکه به هستند، بزي پاچه هاي زائده با یا صاف فلزي هاي چرخ داراي ها کننده تراکم این
 براي صرفاً ماشینها این که است ذکر به الزم. کنند متراکم را زیرین سست،خاکهاي هاي خاك دادن هل زمان

 دفع مناطق در یا سست خاکهاي با زمینهاي مانند خاصی مواقع در بلکه ، روند نمی بکار خاك نمودن متراکم
 انجام تر راحت کار و کرده باز را راه مسیر کار این انجام ضمن در است، کوبیدن و هکردن تود هدف که زباله
 .شود می

  
 بلدوزر شبه هاي کننده تراکم انواع
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 سنگ و خاك انواع در ها غلتک عملکرد

 :بزي پاچه غلتکهاي) 1

 ولی دارد، خاك دانسیته تغییرات بر ناچیزي اثر زمین بر غلتک تماس فشار که است داده نشان آزمایشها
. دهد می فزایش ا را خاك دانسیته گذر، تعداد و تماس فشار ماندن ثابت فرض با بزي پاچه پایه طول ازدیاد

 برقرار همواره هم تماس فشار حداقل ضمن در و شود انتخاب بزرگ ممکن حد تا باید پایه اندازه بنابراین
 .باشد

 به. باشد می مؤثر بسیار رس خاك و ماسه مخلوط یا رس خاك کردن متراکم در کالً بزي پاچه هاي غلتک
 .کنند متراکم را شن و ماسه قبیل از دار دانه خاکهاي توانند نمی آنها حال هر

 : اي شبکه غلتکهاي) 2

 سنگهاي نمودن متراکم و کردن خرد و چسبنده خاکهاي کلوخه قطعات کردن خرد براي ها غلتک نوع این
 غلتکها این. باشد می مناسب) باشد می آنجلس لس فرسایش آزمایش در بیشتر یا%  20 افت داراي که( نرم
 سطح روي سنگهاي روي بر متمرکزي زیاد فشار باشد، می سنگ داراي که خاکی کردن متراکم موقع در

 صاف سطح یک ایجاد براي خاك بداخل آن قطعات دادن فشار و سنگها خردشدن باعث و کرده وارد خاك
 .گردد می

 ): لرزنده( ارتعاشی هاي غلتک) 3

 ارتعاش اثر در هستند درشت سنگهاي و ماسه و شن از ترکیبی و باشند می اي دانه صورت به که خاکهایی
  .است مناسب خاکهایی چنین تراکم براي ارتعاشی هاي غلتک و دارند بهتري تراکم

 خاك رطوبت و کرده خرد را سطح به نزدیک سنگ ذرات خاك، تراکم و کوبیدن حین غلتکها این همچنین
 محسوب مزیتی مرطوب و دار کلوخه و سنگ خاکهاي تراکم مورد در عمل این که کنند می کم نیز را

 طبیعی فرکانس با غلتک ارتعاش فرکانس که است وقتی ها غلتک نوع این تراکم حالت مؤثرترین. شود می
 . شود آن نزدیک یا برابر خاك

 :  صاف فوالدي چرخ با هاي غلتک) 4

 ف صا در همچنین و بوده مؤثر سنگ خرده شن و ماسه قبیل از دار دانه خاکهاي تراکم براي ها غلتک این
 سطح کردن صاف همچنین و اند شده کم ا متر دیگر غلتکهاي توسط قبالً که خاکی روي سطح کردن

 .شود نمی توصیه اصالً تراکم براي غلتک این از استفاده رسی خاکهاي براي. مؤثرند آسفالت
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 ): الستیکی چرخ( پنوماتیک غلتکهاي) 5

 بر آن اثر اما گیرند، می قرار استفاده مورد زیاد عمق با خاکها نوع همه کردن متراکم براي ها غلتک نوع این
 کم باد فشار با غلتک نوع این از رسی خاکهاي کردن متراکم براي.  است کمتر تمیز ماسه و شن روي
 مورد سدها وخاکریز فرودگاهها اساس و بستر کردن متراکم براي ها ك غلت نوع این.  کرد استفاده توان می

 و خاك روي پایانی کارهاي انجام براي چرخ چند الستیکی هاي غلتک از همچنین. گیرند می قرار استفاده
 .کنند می استفاده آسفالتی سطوح

 ): کفشکدار( فوالدي صفحات داراي هاي غلتک) 6

 چهار توانند می چون و نمایند می ایجاد خاك سطح در کمتري اختالل تراکم عمل حین در غلتکها نوع این
 وشنی اي ماسه ي خاکها براي البته. هستند مناسب خاکی نوع همه براي تقریباً دهند، انجام را تراکم عمل

 .شود می توصیه بیشتر

 

 گریدر

 اجراي راه، هاي شانه تنظیم و ایجاد راه، سطح به دادن شیب راه، سطح تنظیم خاك، پخش براي گریدر از
 با خاك انواع کردن مخلوط ذوزنقه، یا v مقطع از اعم سازي کانال نظیر ساختمانی عمومی کارهاي

 گریدر با عملیات انجام در دقت. شود می استفاده روبی برف و آسفالت پخش میکس، رد مختلف، هاي بندي دانه
 .باشد داشته مربوط هاي پروژه خاکی عملیات هزینه در توجهی قابل تاثیر تواند می

 
 موتوردار گریدر یک کلی نماي
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 موارد استفاده از گریدر

 جاده کنار به مواد حمل. 1

 گریدر تیغه زاویه تغییر با امر این. دهد مکان تغییر خود حرکت مسیر کنار به را خاکی مواد است قادر گریدر
 زاویه معموال ها جاده نگهداري و ترمیم عملیات و جاده به دادن شکل عادي، کارهاي براي . شود می میسر
 .است درجه 30 تا 25 حدود حرکت امتداد بر عمود امتداد با گریدر تیغه

 
 جاده کنار به مواد حمل

 دقیق هاي بندي شیب. 2

 از تیغه ارتفاع و کرد ثابت قائم امتداد به نسبت کوچکی زاویه با را تیغه باید دقیق، هاي بندي شیب براي
 همواره منظور، بدین. نماید پر را ها گودال و بریده را کوچک هاي برآمدگی که باشد طوري باید زمین سطح

 .باشد موجود گریدر تیغه جلوي در خاکی مواد مقداري باید

 
 بندي شیب
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 خاکی مواد کردن پخش. 3

 که داشت توجه باید البته. نمود استفاده زمین سطح در خاکی مواد کردن پخش منظور به توان می گریدر از
 گریدر تیغه ارتفاع همچنین و ماشین کشش و موتور قدرت به بستگی عمل این مورد در گریدر ظرفیت
 پخش زمین روي المقدور حتی قبالً باید شود پخش گریدر توسط است قرار که خاکی مواد. داشت خواهد

 .نباشد زیاد خیلی خاکی توده ارتفاع تا باشد شده

 
 خاك پخش

 جوي کندن. 4

 حدود جوي اقتصادي ماکزیمم عمق. برد کارب شکل ذوزنقه و شکل Vجویهاي کندن براي توان می را گریدر
 با است بهتر را فوق مقادیر از بیش ابعاد با هاي جوي. باشد می متر 5/1 حدود ماکزیمم قاعده عرض و متر 1

 .نمود اجرا حفار دیگر انواع یا کن شیار از استفاده

 
 جوي کندن
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 کاربرد موارد سایر. 5

 در مختلف هاي بندي دانه با خاکی مواد کردن مخلوط راه، هاي شانه تنظیم روبی، ف بر در توان می گریدر از
 هاي جاده رویه نگهداري محل، در قیري مواد و خاك کردن مخلوط طریق به فرعی هاي راه آسفالتی روسازي

 .نمود استفاده نیز بندي شیب و شنی

 
 روبی برف

 

 گریدر انواع

 موتور بدون گریدر .1
 دار موتور گریدر .2

 :شوند می تقسیم نوع دو به خود اندازه لحاظ از که شوند می تولید موتوردار گریدرهاي تنها امروزه

 سبک گریدرهاي )1
 سنگین گریدرهاي )2

 

 خاك انواع در گریدر عملکرد

 بازده باشد تر سخت شود می درگیر آنها با گریدر که کارگاه زمین سطح جنس و خاکی مواد جنس چه هر
 در گریدر بازده و کار قابلیت خالصه بطور زیر در. یابد می تعدیل نیز آن کاربرد امکان و شده کمتر گریدر
 :است شده تشریح مصالح و زمین مختلف انواع
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 عمیق هاي ریشه از عاري که را وزن سبک خاکی مواد توانند می اشکالی هیچگونه بدون گریدرها) الف

 بازده. نمایند پخش و جابجا دیگر کمکی آالت ماشین به احتیاج بدون هستند، درشت هاي سنگ و ها درخت
 .است عالی ها زمین نوع این در گریدر

 این با کار در گریدر بازده. شود می مخلوط و پخش گریدر توسط براحتی ماسه و شن بویژه خاکی مواد) ب
 .رسد می خود حداکثر به مصالح نوع

 حرکت از جلوگیري سبب ، دارد شدن انباشته به تمایل گریدر تیغه جلوي در اینکه بعلت خشک ماسۀ) ج
 بدون گریدر از استفاده نباشد آزموده و ماهر ال کام گریدر راننده که مواقعی در جهت بهمین گردد، می تیغه

 .  بود نخواهد اشکال

 این در نمود استفاده ازگریدر سپس زد، شخم را زمین خراشنده هاي تیغه با ابتدا باید سفت هاي زمین در) د
 .است متوسط گریدر بازده ها زمین نوع

 با زیرا. گردد می ممکن غیر رد موا بعضی در و بوده محدود بسیار گریدرها با کار آبدار هاي زمین در) ه
 . ماند ي م باز جنبش از گریدر گل، در جلو چرخهاي فرورفتن

 

 اسکریپرها

 بارگیري، کندن، براي و شوند می داده هل یا و کشیده تراکتور توسط که هستند هایی دستگاه اسکریپرها
 اگر.  باشد نیز سرخود موتور تواند می اسکریپر. روند می کار به خاکی مواد اولیه تراکم و پخش تخلیه، حمل،
 اسکریپر. شود می تعادل باعث جلو در تراکتور چرخ دو و است عقب در چرخ دو داراي باشد موتور بدون

 . است چرخ چهار داراي موتوردار

 از یکی عنوان به ها دستگاه این.  باشند درشت هاي سنگ از عاري که دارند کاربرد هایی زمین در اسکریپرها
 .اند شده شناخته حمل و بارگیري هاي  ماشین بهترین

 

 عملکرد نحوه

 :اند آمده زیر در مراحل این که دهد می انجام مرحله چهار در را خود عملیات اسکریپر

 بارگیري .1
 اسکریپر توسط بار حمل .2
 تخلیه عملیات .3
 خاکبرداري منطقه به بازگشت .4
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 اسکریپر انواع

 زنجیري چرخ تراکتور با اسکریپر. 1

 فاصله. شود می استفاده زنجیري هاي چرخ با تراکتور از باشد، کم حمل فاصله و نرم نظر مورد زمین چنانچه
 توصیه متر 300 از بیش فواصل حمل و بوده اقتصادي زنجیري چرخ اسکریپر توسط متر 120 تا 100 حمل
 .دارند زیادي کششی قدرت اسکریپرها این. شود نمی

 

 الستیکی چرخ تراکتور با اسکریپر. 2

 نیروي. رود می کار به خاك حمل براي الستیکی چرخ تراکتور باشد، متر 300 از بیش خاك حمل فاصله اگر
 به است ممکن همین براي. باشد نمی زنجیري چرخ اسکریپر کشش نیروي اندازه به اسکریپر این کششی
 هل داده شود. بولدوزر یک کمک

  
 بولدوزر توسط اسکریپر دادن هل   الستیکی چرخ تراکتور با اسکریپر

 

 دار نقاله اسکریپرهاي. 3

 در را خاك چرخنده، شده بسته زنجیر یک بوسیله که باشند می باریک صفحات به مجهز اسکریپرها از برخی
 و شده خاك وارد آن برش تیغه کند، می حرکت جلو به اسکریپر طورکه همان. دهند می قرار خود جام درون

 این. ریزد می اسکریپر محفظه در و برده باال طرف به را خاك نقاله باریک هاي تیغه. کند می سست را آن
 این نتیجه در. دارد را محفظه در موجود مواد درون به خاك دادن فشار به نسبت کمتري انرژي به نیاز عمل

 قابل اسکریپرها بقیه ظرفیت همانند نیز اسکریپرها این ظرفیت.  ندارد دهنده فشار تراکتور به نیاز اسکریپر
 .باشد می محاسبه
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 دار نقاله اسکریپر

 

 اسکریپر مختلف هاي قسمت

A( جام جلویی محفظه از عبارتند اسکریپر اصلی قسمت سه pron ،(جام )Bow l جام کننده تخلیه صفحه) و 
)E jector (جام جلویی محفظه دیواره بارگیري هنگام به که )A pron (و رود می جام داخل به خاك و شده باز 

 .کند می تخلیه داده هل جلو به را خاك و کند می حرکت جلو به جام عقب دیوار نیز تخلیه براي
 

 سنگ و خاك انواع در اسکریپر عملکرد

 زیرا. کرد استفاده سنگ قلوه داراي هاي خاك جز به ها خاك تمام انتقال و برش براي توان می اسکریپر از
 .شوند می اسکریپر جام و تیغه سریع فرسایش باعث ها سنگ قلوه

 

 کامیون

. باشد) موتور( کشنده یک و شاسی یک از متشکل که شود می اطالق اي کشنده دستگاه به کامیون اساساً
. گردد می متفاوت گذاري نام شود، متصل دیگري ملحقات یا و تجهیزات نوع چه شاسی روي بر اینکه به بسته

 تانکر بتن، پمپ کفی، جرثقیل، کاال، حمل اتاق میکسر، تراك نظیر تجهیزاتی کامیون شاسی روي بر توان می
 حفاري از حاصل مصالح انتقال .داد قرار مصالح حمل کمپرسی همچنین و قیرپاش آبپاش، مایعات، حمل
 .شود می انجام ها کامیون توسط که است خاکی عملیات مسائل مهمترین از یکی

 

 کامیون کاربرد موارد

 :است زیر قرار به آنها کاربرد موارد کامیون، انواع به توجه با

 محیطی شرایط تمامی در سنگی قطعات و خاکی مصالح حمل )1
 ... و معادن سازي، تونل سدسازي، قبیل از خاکی سنگین عملیات در استفاده )2
 مسیر یک امتداد در دپو صورت به خاك تخلیه )3
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 )کمرشکن اي جاده غیر و اي جاده غیر( کامیون مختلف انواع از انواع

 کمپرسی کند، تخلیه هیدرولیکی جک وسیله به را داخل مواد و شده کج آن بار اتاق که صورتی در کامیون
 .شود می نامیده

 دوم، تن، حسب بر حمل قابل مقدار اول،. دارد وجود نها کامیو و ها واگن ظرفیت بیان براي روش سه حداقل
 .مکعب متر حسب بر انباشته حجم بوسیله سوم، و پر حجم بوسیله

 ظرفیت است، نظر مورد تن حسب بر حمل قابل بار مقدار آهن، سنگ نظیر وزن سنگین مواد حمل هنگام در
 از بار وزن که باشد چنان مواد مخصوص وزن که هنگامی ال هرح به. نماید می محدود را مواد حجم وزنی،
 بار حمل اجازه که زمانی در و نمود بار انباشته ظرفیت تا توان می را دستگاه نشود، بیشتر مجاز مقدار

 .دارد ضرورت تقویت و کشی آهن کامیون بدنه در قطعاً شود، داده بیشتري

 قدرت باشد، نظر مد بیشتري سرعت چقدر هر.  دارد قدرت با مستقیم رابطه نیز ها کامیون سرعت همچنین
 .است نیاز بیشتري

 

 نها کامیو انواع

 :از عبارتند آنها جمله از نمود، بندي گروه متعددي عوامل به توجه با توان می را ها کامیون

 گازسوز ندرت به گازوئیلی، بنزینی،: موتور نوع و اندازه .1
 ها دنده تعداد .2
 غیره و محرك چرخ شش محرك، چرخ چهار محرك، چرخ دو: آنها بودن محرك نوع .3
 محرك چرخهاي ترتیب و رها محو و چرخها تعداد .4
 کف و جانبی عقب، از: خاك تخلیه روش .5
 غیره و آهن سنگ و سنگ زغال سنگ، خاك،: کنند حمل توانند می که موادي نوع .6
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 مکعب متر یا و تن حسب بر ظرفیت .7
 کابلی یا هیدرولیکی بصورت عقب از بار تخلیه براي تخلیه روش .8

 هاي کامیون. نمود تقسیم هاي غیرجاد و اي جاده هاي کامیون نوع دو به توان می کلی طور به را هاي کامیون
 از آنها ظرفیت که هایی کامیون حالیکه در هستند، ها جاده در تردد به قادر ترافیکی مقررات لحاظ به اي جاده

 یا کفی سوار باید کارگاهها بین تردد براي و شده استفاده کارگاهها در باید صرفاً نماید، تجاوز مجاز مقادیر
 شوند. تقسیم می کمرشکن کامیونهاي و دامپتراك انواع به اي غیرجاده کامیونهاي. شوند بوژي

 زیاد سهولت با مختلف هاي پروژه در همچنین و باال مانور داراي بودن کوچک علت به اي جاده هاي کامیون
 .هستند مواد حمل در باال پذیري انعطاف داراي و باشند می حرکت به قادر

  
 )دامپتراك(اي  کامیون غیرجاده   اي کامیون جاده

 کامیون یا تراکتور بوسیله که هستند خاکی مواد حمل مخصوص اتاقهاي شبیه کمرشکن، کامیونهاي عملکرد
 از یا را شده حمل مواد و است شده طراحی خاکی مواد حمل براي فقط ماشین این. شوند می کشیده تراکتور

 کنند. می تخلیه ها پهلو از یا و واگن کف از یا و عقب

 
 کمرشکن کامیون
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 سنگ و خاك انواع در ها کامیون عملکرد

 ناهموار، زود خیلی شود می نگهداري کم ي خیل یا و شود نمی نگهداري و است خاکی که موقتی حمل جاده
 200 تا 150 با برابر غلتشی مقاومت هوا و آب و خاك شرایط به توجه با است ممکن و شده نرم و شل

 شود می دید شدن کم باعث که خاك و گرد حذف باعث راه آبپاشی. آورد بوجود تن هر ازاي به کیلوگرم
 عمر ازدیاد باعث و دهد می کاهش تصادف شدن کم خاطر به را تجهیزات به وارده خسارت که شد خواهد

 .است ها الستیک روي رطوبت کنندگی خنک اثر خاطر به این و شود می ها الستیک

 

 کالمشل

 نوع اساس بر آن اندازه و نوع که دارد وجود متنوعی آالت ماشین گودبرداري، و حفاري عملیات انجام براي
. باشد می منقاري بیل یا کالمشل آالت ماشین این انواع از یکی. گردد می تعیین اي منطقه شرایط و کار

. شود می استفاده آن از قائم حالت در بار کردن بلند و حمل براي که است زمانی ماشین این عملکرد بهترین
 مهمترین از یکی. باشد می عملیات این از ها صندوقه و ها قیف داخل در بار تخلیه و حفاري مثال عنوان به

 از. کند حفاري راحتی به را است گرفته قرار آن روي بر که ترازي تواند می که است آن در ماشین این مزایاي
 این. باشد می آب زیر در حفاري و سنگ و خاك انواع در حفاري عملیات انجام ماشین این مزایاي دیگر

 .باشد می آن استقرار محل از تر پایین عمق نیز و باالتر ارتفاع در حفاري به قادر ماشین

 
 الیروبی عملیات حال در کالمشل   خاك در عملیات حال در کالمشل

 موارد استفاده از کالمشل

 هاي پرده و ها شمع گودال حائل، دیوارهاي مانند مختلف اعماق در قائم حفاري عملیات انجام .1
 ..بند آب

 .....و سنگ ذغال شکسته، هاي سنگ شن، ماسه، نظیر نرم و شده کنده مواد نمودن جابجا و حمل .2
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 ..... و شکن موج هاي پایه ها، کانال سدها، دریاچه در الیروبی عملیات انجام .3
 و ها قیف داخل در بار تخلیه نظیر دیگر نقطه یک به نقطه یک از آنها قائم کردن بلند و بار حمل .4

 ها صندوقه

 حائلی دیوارهاي بایست می حفاري حین در خاك ریزش از جلوگیري براي عمیق، هاي گودال حفر از پیش
 براي که آالتی ماشین از یکی. دارند قائم و عمیق حفاري انجام به نیاز ها ر دیوا این معموالً .شود اجرا خاك در

 مورد هاي گودال حفر براي ماشین این از همچنین. باشد می کالمشل رود، می کار به حفاري نوع این انجام
 .شود می استفاده نیز بند آب هاي پرده و ها شمع براي نیز

 
 کالمشل ماشین توسط بند آب پرده و ها شمع حائل، هاي دیوار ساخت چرخه

 

 کالمشل انواع

 :نمود بندي تقسیم زیر شرح به بعد سه از توان می را ها کالمشل

 هدایت سیستم برحسب کالمشل انواع. 1

 از جام هدایت و گردد می متصل جرثقیل بوم به کابل توسط جام کالمشل نوع این در:  کابلی کالمشل) 1
 .گیرد می صورت اپراتور بوسیله اي قرقره و کابلی شبکه یک با آن کردن خالی و پر قبیل

 
 کابلی کالمشل
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 آن به مربوط هاي پمپ و هیدرولیکی سیستم یک توسط جام کالمشل نوع این در: هیدرولیکی کالمشل) 2

 .شود می هدایت

 
 هیدرولیکی کالمشل جام

 تلسکوپی بازوي یک از جرثقیل، معمولی بوم از ستفاده ا بجاي کالمشل نوع این در:  تلسکوپی کالمشل) 3
 بازو، این کمک به. است یافته افزایش ماشین بازده و عملکرد بازو، این از استفاده بدلیل .است شده استفاده
 .دهد انجام تواند می راحتی به کوچک شعاع یک در را انتقال و حفاري عملیات ماشین

 
 تلسکوپی کالمشل
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 جام نوع حسب بر کالمشل انواع. 2

 جام اگر.  شود می تعیین جام نوع برحسب ماشین اجزاء سایر و باشد می جام کالمشل، در قسمت مهمترین
 از باشد، دندانه بدون جام اگر ولی. شد خواهد استفاده سخت مواد کندن براي آن از بیشتر باشد، دندانه داراي

. کرد جدا جام از سهولت به توان می را ها دندانه این. شود می استفاده مصالح و مواد جابجایی بیشتربراي آن
 استفاده آن از زیاد سختی با زمین در کار براي معموالً که دارد وجود نیز برنده هاي لبه با جام انواع از برخی

 .شود می

 :شود می بندي تقسیم زیر دسته سه به جام گیرد، می صورت کالمشل با که کاري سختی نظر از )1
 .شود می استفاده وزن سبک مواد نمودن هجا جاب براي آن از که سبک نوع جام )2
 .شود می استفاده عمومی کارهاي براي آن از که متوسط نوع جام )3
 .شود می استفاده گودبرداري و حفاري عملیات براي آن از که سنگین نوع جام )4

 .شود می بندي تقسیم دسته چهار به جام شود، می حمل کالمشل توسط که مصالحی و کار نوع نظر از

  
 

 شاسی نوع اساس بر کالمشل انواع. 3

 و الستیکی چرخ نوع. شود می متصل زنجیري چرخ و الستیکی چرخ شاسی نوع دو روي بر کالمشل معموالً
 اگر. شود می تعیین گیرد می قرار آن روي بر عملیات انجام براي که زمینی نوع اساس بر زنجیري چرخ

 چرخ جرثقیل مورد در جام ظرفیت درصد 80 میزان باید نباشد، موجود کالمشل مجاز بار مخصوص جداول
 به این و شود گرفته نظر در مجاز بار عنوان به زنجیري چرخ جرثقیل براي جام ظرفیت درصد 90 و الستیکی

 .باشد می جام حرکت اثر در دینامیکی بارهاي خاطر
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 آن عملکرد نحوه و کالمشل اصلی هاي قسمت •

 کالمشل اصلی هاي قسمت

 : از عبارتند ماشین دهنده تشکیل هاي قسمت کابلی درکالمشل

 کالمشل جام )1
 اصلی تیرك )2
 دهنده اتصال کابلهاي )3
 جرثقیل )4

 
 کابلی کالمشل اصلی هاي قسمت

 در که تفاوت این با. باشد می کابلی کالمشل همانند تلسکوپی و هیدرولیکی کالمشل اصلی هاي قسمت
 کالمشل در و دارد وجود هیدرولیکی هاي جک سیستم قرقره، و کابل سیستم بجاي هیدرولیکی کالمشل
 .باشد می تلسکوپی کالمشل بازوي بوم، بجاي تلسکوپی

 

 کالمشل عملکرد نحوه

. است شده تشکیل هم به متصل قطعه دو از جام که است ترتیب بدین کابلی کالمشل جام عملکرد مکانیسم
 موجود اضافی سربار از باشند کشش فاقد جام باالبردن و جام بستن هاي کابل که هنگامی کابلی کالمشل در
 تحمل نگهدارنده کابل بوسیله آن وزن باشد، باز جام که وقتی .شود می استفاده آن کردن باز براي جام در

 نوسانات و شدن کج از جلوگیري براي است، شده متصل مشبک تیر وسط به که جام زیرین کابل و شود می
 .رود می کار به عملیات حین در جام

 

 

26 
 



 
 مدرس: سید امیررضا مرتضوي   راهسازي و ساختمانی آالت ماشین

 
 سنگ و خاك انواع در کالمشل عملکرد

 معین جاي یک در استقرار با و باشد نمی متحرك حفاري آالت سایرماشین همانند کالمشل اینکه به توجه با
 عملکرد توان نمی حفاري آالت ماشین سایر همانند لذا دهد، می انجام را مصالح حمل و گودبرداري عملیات

 ثیرگذار تا کالمشل بازده میزان در مختلفی عوامل حال این با. نمود محاسبه سنگ و خاك انواع در را آن
 در گیري زمان با معموالً. گیرد نمی صورت سادگی به استاندارد جداول روي از آن دقیق تعیین و باشد می

 کالمشل براي ساعتی تولید میزان بهترین کارگاه در موجود مصالح و ماشین فعالیت نوع به توجه با و کارگاه
 .گردد می تعیین

 

 بکهولودر

 این اندازه. باشد می عقب در کن کانال بیل یک و جلو در لودر یک شامل که است ترکیبی ماشینی بکهولودر
 این. رود می کار به کم عملیات حجم با کارها انجام براي و باشد می کوچکتر مکانیکی بیل و لودر از ماشین
 الیروبی، ها، لوله حمل گذاري لوله جهت متوسط و کوچک کانالهاي کندن سبک، کنی پی جهت دستگاه

 و گیرد می قرار استفاده مورد خاك حمل کامیونهاي بارگیري و سبک هاي خاکبرداري موانع، برداشتن
 بیل کار انجام توانایی ساخت، ماهیت لحاظ به دستگاه این. گویند می کارگاه کاره همه آن به اصطالحاً
 .دارد نیز را کشاورزي خاکهاي و نرم خاکهاي در لودر و مکانیکی

 
 بکهولودر

 

 بکهولودر انواع

 :شوند می بندي تقسیم زیر شرح به رایج هاي لودر بکهو انواع
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 گردان تمام بکهو. 1

 و بوده عمودي محور باالي در آن گرداننده قسمت. باشد کابین و لودر فرانت فاقد حتی تواند ي م نوع این
 لحاظ به و بوده شدن کشویی قابلیت فاقد دستگاه این. باشد داشته چرخشی حرکت درجه 270 تا تواند می

 .کند می حفر کمتر ها مدل بقیه از حفاري عمق

 
 گردان تمام بکهو

 ثابت بکهو. 2

 بیشتري توان از گردان محور بودن ثابت لحاظ به و بوده) بیل هم و لودر هم( کامل صورت به دستگاه نوع این
 .دارد را چرخشی حرکت درجه 180 قابلیت و باشد می برخوردار

 
 ثابت بکهو
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 مکانیکی کشویی لودر بکهو. 3

 قابلیت مکانیکی صورت به آن گردان محور که باشد می ثابت بکهو مدل تر کامل نمونه دستگاه نوع این
 مدل این عموما.  دارد را چپ سمت الیه منتهی تا شاسی راست سمت الیه منتهی از طرفین به شدن کشویی

 .دارد بیشتري کاربري گردان، یا و ثابت نوع نسبت به شهرها در ها پروژه انجام در

 
 مکانیکی کشویی لودر بکهو

 هیدرولیکی کشویی لودر بکهو. 4

 به خسارت ایجاد عدم و کشویی انجام سهولت که باشد می مکانیکی کشویی مدل کاملتر نمونه مدل این
 باعث موضوع این و است دستگاه این بارز خصوصیات از شدن کشویی براي کشش هنگام در آسفالت سطوح
 .شود می آن کاربرد افزایش

 
 هیدرولیکی کشویی لودر بکهو
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 بکهولودر اصلی هاي قسمت

 :است زیر موارد شرح به بکهولودر اصلی هاي قسمت

 مکانیکی بیل )1
 لودر )2
 موتور )3
 هیدرولیکی فشار سیستم )4
 تعادل هاي پایه )5

 

 سنگ و خاك انواع در ماشین عملکرد

 ماشین این. روند می کار به متوسط سختی با زمینهایی و دستی نرم خاکهاي براي بیشتر ها ماشین این
. باشد می کشاورزي زمین خاك همان ماشین این براي خاك ترین مناسب و دارد کشاورزي کاربرد بیشتر

 آسیب باعث همچنین و یابد می کاهش شدت به دانه درشت و سنگی خاکهاي برابر در ماشین این راندمان
 هایی زمین در ماشین این از استفاده چه اگر. شود ي م بیلها هاي تیغه رفتن بین از خصوص به ماشین، دیدن

 در ماشین این با کار از باید حال این با باشد، می الستیکی چرخ مکانیکی بیل از بهتر زیاد بلندي و پستی با
 .کرد اجتناب ها زمین اینگونه

 

 مکانیکی بیل

 غیرسنگی مواد و نرم هاي سنگ سخت، و نرم هاي خاك در گودبرداري براي هیدرولیکی و مکانیکی هاي بیل
 و آب و تلفن برق، ادارات هاي کابل و ها لوله جاگذاري جهت هایی کانال حفاري براي .گردد می استفاده
 می مکانیکی هاي بیل. گیرد می قرار استفاده مورد معادن براي آن خاص نوع و بزرگ هاي حوضچه و فاضالب

 یا ریپر مانند هایی دستگاه توسط ابتدا باید سنگها صخره.  نمایند حفر را سنگها صخره بجز خاکها انواع توانند
 .شوند برداشت بیل توسط آن از پس و تخریب هیدرولیکی چکش
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 کوچک هاي کانال حفر براي هاي ذوزنق بیل)ب( بزرگ هاي کانال به دادن زاویه براي بیل) الف(

 

 آالت ماشین توسط آن حفاري که سنگی خرده هاي زمین اغلب در خصوص به خاك حفاري براي ها بیل از
 در را حاصله مواد حفاري، بر عالوه است قادر بیل. شود می استفاده نیست، عملی بولدزر جز ازي س راه دیگر
 و شنی سنگی، از اعم مواد نوع همه بارکردن براي ماشین این از. نماید بار خاکی مواد حمل وسائل داخل
 به. شود می استفاده آن از کانالها به دادن زاویه و حفر براي همچنین. کرد استفاده توان می غیره و رسی
 .د نمو حفر توان می باشند بیل جام اندازه به که هم را کوچک و متوسط کانالهاي بیل، با عالوه

 :شود می انجام زیر شرح به مرحله چهار در بیل توسط خاکبرداري عملیات

 خاکی مواد محل در جام دادن قرار )1
 خاکی مواد داخل در آن دادن فشار یا کشیدن بوسیله جام پرکردن )2
 تخلیه محل تا چرخش و جام باالکشیدن و کردن خارج )3
 عملیات تجدید براي شدن آماده و کامیون در شده کنده مواد تخلیه )4

 

 رایج هاي بیل انواع

 :کرد بندي تقسیم لحاظ چند از توان می را ها بیل

 :شوند می سوار آن روي بر که شاسی نوع لحاظ از ها بیل بندي تقسیم. 1

 زنجیري چرخ نوع هاي بیل )1
 الستیکی چرخ نوع هاي بیل )2
 کامیونی هاي بیل )3
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 کمی سرعت زنجیري چرخ نوع. شوند می سوار الستیکی چرخ و زنجیري چرخ هاي شاسی روي بر ها بیل

. دارد وجود بیل کامیونی نوع.  د کن حرکت خاك روي باال کششی مقاومت با راحتی به تواند می ولی دارد،
.  دارد جداگانه موتور یک خود بیل کردن، کار براي ولی است، سوار کامیون یک روي کامیونی مکانیکی بیل

 ماشین زیاد حرکت به نیاز بودن کوچک بر عالوه که شود می استفاده کارهایی در الستیکی چرخ انواع از
 الستیکی بیل باشد، داشته وجود کارگاه ختلف م نقاط در کوچک کارهاي زیادي تعداد اگر.  است زمین روي

 . باشد می تر صرفه به زنجیري چرخ بیل است، شده متمرکز بزرگ محل یک در اگر و تر صرفه به

 
 الستیکی و زنجیري چرخ مکانیکی بیل

 حفاري نوع لحاظ از ها بیل بندي تقسیم. 2

 )Front Shovelجلو ( جام بیل )1
 )Back Hoeمعکوس ( جام بیل )2

 جام بیل. گیرد می قرار استفاده مورد ها کامیون بارگیري و زمین سطح باالي حفاري براي جلو جام بیل
 سخت حفاري براي جلو جام هاي بیل. است شده طراحی زمین پایین سطح در حفاري براي معموال معکوس

 اما کنند، اعمال وارد خود جام به توجهی قابل فشار هستند قادر که باشند می ماشین سطح باالي در
 .باشند عمودي قرضه حالت در باید شوند می حفاري که مصالحی

 پی زمین، زیر ترانشه، حفاري براي ماشین این. شود می استفاده زمین زیر در حفاري براي معکوس جام بیل
 ماشین زیر متري 8 عمق تا انواع، از بعضی در. باشد ي م مناسب است، محدود کار فضاي که مواردي در و

 .شود می انجام ماشین طرف به جام بازوي شدن کشیده با حفاري عمل.  است حفاري قابل
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 :نیرو تولید سیستم لحاظ از ها بیل بندي تقسیم. 3

 مکانیکی نوع در. شوند می تقسیم هیدرولیکی و مکانیکی دسته دو به نیرو تولید سیستم لحاظ از ها بیل
 کردن باز براي برنده باال کابل یک. شود می کشیده ماشین طرف به کششی کابل یک توسط جام ،)کابلی(

 این هیدرولیکی نوع در. رود می کار به اصلی تیر آوردن پایین و بردن باال و جام دسته امتداد و تیر زاویه
 .شود می تامین هیدرولیکی سیلندرهاي با حرکات

 

 بیل مختلف قسمتهاي

 :است زیر شرح به هیدرولیکی و مکانیکی بیل اصلی هاي قسمت

 اصلی تیر قسمت )1
 جام بازوي قسمت )2
 جام قسمت )3
 بدنه یا شاسی )4

 
 معکوس جام هیدرولیکی بیل مختلف هاي قسمت

 
 جلو جام مکانیکی بیل مختلف هاي قسمت
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 سنگ و خاك انواع در مکانیکی بیل عملکرد

 وجود صورت در. باشند می اي صخره هاي سنگ جز به ها خاك انواع تمام در برداري گود به قادر ها بیل
 توسط خاکبرداري عملیات سپس و کرده منفجر را سنگها این باید ابتدا پروژه محل در اي صخره هاي سنگ

 بهتر.  شود استفاده بزرگ جام ظرفیت با بیلی از باید شده منفجر هاي سنگ حمل براي.  کرد آغاز را بیل
 بیل از ها خاك سایر در و نرم و شل و مرطوب هاي خاك در حفاري براي الستیکی چرخ هاي بیل از است
 .شود استفاده زنجیري چرخ

 

 دامپر

 محدود مسافتهاي در و کوچک مقیاس در کارگاهها در مصالح سایر و بتن حمل تجهیزات از یکی دامپرها
 نیروي که تفاوت این با دارد، فرغون از استفاده قدیمی روش با زیادي شباهت دامپرها کار شیوه. هستند
 کار حجم و سرعت افزایش موجب خود این که شود می تامین موتور توسط انسانی عامل جاي به آنها محرکه

 خوبی کارایی موارد بیشتر در و شوند می گرفته کار به پایین حمل فواصل در معموال دامپرها. گردد می
 حداکثر باید یکنواختی حالت در بتن حفظ براي .کنند می مستهلک زودي به را خود اولیه هزینه و داشته
 حین در که داشت توجه باید و برد کار به مصرف محل تا شدن ساخته محل از بتن حمل عمل در را دقت
 بتن انتقال براي. بماند باقی یکنواخت حالت به مخلوط و نشوند جداشدگی دچار بتن متشکله اجزاء کار این
 اي وسیله نوع چه از اینکه انتخاب. بگیرد قرار استفاده مورد تواند می مختلفی تجهیزات استفاده مورد محل به

 به دسترسی و نیاز مورد سرعت کار، حجم و نوع قبیل از متعددي عوامل به توجه با شود تفاده اس کار براي
 .شود می تعیین تجهیزات

 
 دامپر
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 نقلیه وسایل بقیه همانند نیز آنها موتور و شوند می ساخته تن نه تا مختلفی هاي ظرفیت در امروزه دامپرها

 باشد. می دیزلی نوع از

 

 دامپر انواع

 نحوه به مربوط ظرفیت، جز به آن، انواع ین ب عمده تفاوت و هستند مشابهی ساختار داراي کل در دامپرها
 .باشد می آنها) Skip( جام از بار تخلیه

 جکهاي توسط جلو از جام که کند می عمل ترتیب این به هستند، استفاده مورد بیشتر که دامپرها از نوعی
 قدرت به نیازي که معمول کاربردهاي براي سیستم این. کند می تخلیه را خود در موجود بار هیدرولیکی

 گیرد. می قرار استفاده مورد ندارد وجود دامپر جام مانور

 
 جلو از تخلیه نوع از تن7 ظرفیت با دامپر

 جهات در دارد گردش قابلیت که صفحه یک بوسیله دامپر جام که کند می عمل ترتیب این به دیگر نوع
 تخلیه که حاالتی در دامپرها نوع این از. کنند می تخلیه را بار هیدرولیکی جکهاي توسط و چرخیده مختلف

 .شود می استفاده ،باشد نمی جوابگو روبرو از
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 گردان جام با دامپر

 جکهایی، از استفاده با جام، چرخیدن امکان بر عالوه که ارند د وجود گردنده جام با دامپرهاي از دیگري نوع
 نوع این. کند می ایجاد را متر 3 حد تا مختلف ارتفاعهاي در تخلیه قابلیت ترتیب این به و برد می باال را جام

 مناست دپوها روي تخلیه براي و گیرند می قرار استفاده مورد تر پایین ظرفیتهاي در معموال دامپرها از
 .باشند می

 
 تن 1 ظرفیت با دامپر

 دامپر دهنده تشکیل اجزاي

 متصل یکدیگر به مفصلی اتصال وسیله به قسمت دو این که اند شده تشکیل اصلی قسمت دو از دامپرها
 موتور، شاسی، شامل عقبی قسمت. باشد می صلب صورت به شاسی دو اتصال موارد برخی در و شوند می

 .باشد می ملحقات سایر و الستیکها ماشین، کنترل سیستم با همراه کابین
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 از دامپرها جام. باشد می جام همراه به هیدرولیکی جکهاي و الستیک شاسی، شامل دامپر جلویی قسمت
 مقاومت بیشترین فرسایش نیز و وارده نیروهاي مقابل در که شود می ساخته اي گونه به و بوده فوالدي جنس

 بار نیروي آن از استفاده با و یگیرد م قرار کافی ضخامت با فوالدي صفحه یک روي بر جام. باشد داشته را
 .کند می منتقل شاسی به را وارده

 
 دامپر یک اجزاي

 سنگ و خاك انواع در عملکرد

 آنها توسط استفاده مورد مسیر که دارند نیاز خود چرخ بار با متناسب حمل وسایل دیگر همانند دامپرها
 قدرت آن وسط در مفصل وجود و آن بودن قسمتی دو به توجه با دامپر شکل .باشد کافی مقاومت داراي
 در توانند می ها ماشین این. دارد کمتري فضاي به نیاز گردش و حرکت براي و کند می ایجاد را خوبی مانور

 رفت مسیر همواره کمتر استهالك براي شود می داده ترجیح ولی باشند، داشته کارایی نیز ناهموار زمینهاي
 ایمنی مالحظات گیرد قرار توجه مورد باید که دیگري نکته. باشد داشته وجود مناسب کیفیت با دامپر آمد و

 راننده و دارند زیادي واژگونی امکان باشند، گرفته بار که زمانی الخصوص علی دامپرها. ماشینهاست این
 سقوط امکان که بزرگی هاي چاله و ناهمواریها اینکه ضمن کند رعایت را ایمنی موارد حرکتها در باید همواره

 .گیرند قرار جدي توجه مورد باید دارد وجود آنها در
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 )کششی بیل( دراگالین

 نوع اساس ر ب آن اندازه و نوع که دارد وجود متنوعی آالت ماشین گودبرداري و حفاري عملیات انجام براي
 براي معموالً که باشد می دراگالین آالت ماشین این انواع از یکی. گردد می تعیین اي منطقه شرایط و کار

 استفاده باشد، می سخت آن به دسترسی که دور فواصل در خاکبرداري عملیات نیز و ها کانال نهرها، حفاري
 راحتی به طبیعی زمین سطح در قرارگرفتن با شود، حفاري گودال وارد اینکه بدون ماشین این. شود می
 در حفاري عملیات انجام به قادر ماشین این همچنین.  شود گودال در گودبرداري عملیات مشغول تواند می
 محل از مصالح برداشت از پس ماشین این. است ماشین این براي بزرگی مزیت که باشد می نیز آب سطح زیر

 خاك که مواقعی در. کند می تخلیه دیگري نقطه هر یا و کامیون خل دا به حرکت یک با را مصالح حفاري،
 ورود بدون توان می نباشد، مناسب کامیون مانند سنگین آالت ماشین حرکت براي حفاري گودال یا کانال

 .کرد بارگیري را دراگالین حفاري از حاصل مصالح گودال، به کامیون

 
 گودال حفاري حین در دراگالین  آب زیر حفاري حین در دراگالین

 متفاوت بندي کابل هاي سیستم با جام یک آن بوم انتهاي در که دارد جرثقیل یک همانند ساختاري دراگالین
 زیادي حد تا را ماشین این کاربرد آن، جام ظرفیت در تنوع و طویل بوم. است شده متصل جرثقیل، با

 سمت به آن کشیدن حین در و کرده پرتاب حفاري محل به را بیل جام دراگالین اپراتور.  است داده افزایش
 در. شود می تخلیه جام و کرده آزاد را کابل بر وارد کشش تخلیه، هنگام در. نماید می پر خاك از را آن ماشین

 ظرفیت تا قدرت پر مکانیکی بیل یک کلی طور به. شود می نگهداشته باالبرنده کابل توسط جام حالت این
 به کششی، بیل جام و اصلی تیرك با آن بیل جام و اصلی تیرك تعویض با توان می را مکعب متر دو حدود

 .باشد می مکانیکی بیل درصد 80 تا 75 کششی بیل راندمان سازد می نشان خاطر. نمود تبدیل دراگالین
 ج

 دراگالین کاربرد موارد

 .کم سختی با و وسیع هاي زمین در حفاري عملیات .1
 .سبک مواد دیگر یا سنگ زغال خاکستر، ها، سرباره در حفاري .2
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 هر به کانال جانبی هاي کناره زوایاي و نداشته طرفین برآمدگی به نیاز که کانالهایی گودبرداري .3

 .باشد مجاز گیرند، قرار طبیعی بطور که اندازه
 شدن نزدیک امکان که ناپایدار درخاکهاي ماشین، از دورتر متر 30 تا 15 فواصل در حفاري عملیات .4

 .باشد نداشته وجود حفاري محل به ماشین
 اتکاء سطح از نتر پائی ي خیل سطوح تا ماشین اتکاء سطح از باالتر سطوح در حفاري عملیات انجام .5

 .ماشین
 .آب سطح زیر در حفاري عملیات .6

 

 دراگالین انواع

 .شود می بندي طبقه کاربرد نوع و جام نوع شاسی، نوع اساس بر معموالٌ دراگالین

 شاسی نوع اساس بر دراگالین انواع. 1

 سطح روي تواند می زنجیري چرخ شاسی روي شده نصب دراگالین:  زنجیري چرخ ي شاس با دراگالین -1
. کنند کار هستند، سست کامیون روي شده نصب و معمولی چرخ نوع دراگالین حرکت براي که هایی زمین

 و است ساعت بر کیلومتر 6/1 حدود در آن سرعت و بوده کمتر دیگر انواع به نسبت دراگالین نوع این سرعت
 .شود می استفاده کننده حمل دستگاههاي از دیگر پروژه به پروژه یک از آن انتقال براي

 
 زنجیري چرخ شاسی با دراگالین

 در سرعتی با تواند می الستیکی چرخ شاسی روي شده نصب دراگالین: الستیکی چرخ شاسی با دراگالین -2
 چرخ شاسی روي شده نصب دراگالین مانند تواند نمی ولی نماید، حرکت ساعت بر کیلومتر 50 حدود

 کند. حرکت راحتی به سست هاي ك خا روي بر زنجیري،
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 الستیکی چرخ شاسی با دراگالین همانند دراگالین نوع این خصوصیات: کامیون روي شده نصب دراگالین -3

 .باشد می

 
 کامیون شاسی روي شده نصب دراگالین

 

 جام نوع اساس بر دراگالین انواع. 2

 مؤثر بسیار ماشین کارایی و کار نوع سختی، میزان جام، با متناسب دراگالین نوع و مناسب م ا ج تعیین براي
 :باشد می زیر شرح به کار سختی و نوع اساس بر بندي دسته. باشد می

 (کارهاي سبک) Iنوع  .1
Iنوع  .2 I (کارهاي متوسط) 
Iنوع  .3 I I (کارهاي سنگین) 

 

 جام انواع •

 مشبک جام )1
 مشبک غیر جام )2

 
 دراگالین مشبک جام
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 دراگالین اصلی هاي قسمت

 فرمان اتاقک )1
 ) بوم(  اصلی تیر شاه )2
 جام )3
 جام برنده باال کابل )4
  اصلی تیر برنده باال کابل )5
 کششی کابل )6
  برنده باال زنجیر )7
 تخلیه کابل )8
 تعادل وزنه )9

 
 دراگالین اصلی هاي قسمت

 سنگ و خاك انواع در دراگالین عملکرد

 معین جاي یک در استقرار با و باشد نمی متحرك حفاري نآالت سایرماشی همانند دراگالین اینکه به توجه با
 صورت به را آن عملکرد توان ي نم حفاري آالت ماشین سایر همانند لذا دهد، می انجام را گودبرداري عملیات

 80 از ندرت به عمل در دراگالین عملیاتی کارایی حال این با. نمود محاسبه سنگ و خاك انواع در دقیق
 هاي سنگ تکه در و 8/0سست و شن  ماسه معمولی، سست خاك در ماشین این بازده. کند می تجاوز درصد

 باشد. می 5/0 سنگ خرده و ساییده
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 ها جرثقیل

 مواد، افقی انتقال و نقل براي کمتري حد تا و باالبري و عمودي انتقال منظور به عمدتاً آالت ماشین این
 به بنا جرثقیل مختلف انواع. روند می کار به عمرانی سازهاي و ساخت نیز و صنعت در م اجسا و مصالح
 اتاق یک از جرثقیلها معمول صورت به. هستند مشترك بار بردن پایین و باال توانایی خصوصیت در آن تعریف
 کردن بلند اي بر معموالً ها جرثقیل. است شده تشکیل قالب یک و) بوم( مشبک بلند تیر یک و فرمان
 محل در بار دادن قرار و جرثقیل خود حرکت طریق از چه و بوم بوسیله چه آنها دادن حرکت سنگین، اجسام

 .روند می کار به مربوطه

 این توان می اساسی و اولیه بندي طبقه یک در بارها عمودي حمل ها جرثقیل اساسی اشتراك به توجه با
 :نمود بندي تقسیم ذیل اصلی گروه دو به را ماشینها

 )mobile crane( متحرك جرثقیلهاي) الف

 :از است عبارت جرثقیل این انواع همه اصلی مشخصات

 بوم طول تنظیم قابلیت -

 بوم ههاي زاوي تنظیم قابلیت -

 بار چرخاندن توانایی -

 کار محوطه در حرکت توانایی -

 را متحرك جرثقیل توان می )کامیونی یا زنجیري یا الستیکی( حامل شاسی نوع قبیل از مشخصاتی براساس
 : نمود بندي طبقه زیر گروههاي به

 دار بوم کامیونهاي -

 تقسیم تلسکوپی بوم و )خشک بوم( اي شبکه بوم هاي جرثقیل گروه دو به: الستیکی چرخ هاي جرثقیل -
 .شوند می

 زنجیري چرخ جرثقیلهاي و سنگین زنجیري چرخ جرثقیلهاي گروه دو به:  زنجیري چرخ هاي جرثقیل -
 .شوند می تقسیم سبک
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 متحرك جرثقیل انواع بندي تقسیم

 ثابت جرثقیلهاي) ب

 برداري بهره جهت باید و نداشته را کارگاه محوطه در جابجایی قابلیت تعریف به بنا ها جرثقیل از دسته این
 جرثقیل سقفی، جرثقیل به توان می ها جرثقیل این انواع از. گیرد قرار استفاده مورد و نصب خاصی نقطه در

 .کرد اشاره ساختمانی باالبرهاي و اي دروازه جرثقیل کابلی، جرثقیل ،)کرین تاور( برجی

 

 
 متداول کامیونی جرثقیلهاي انواع
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 تلسکوپی الستیکی چرخ جرثقیل

 

 ها تراك لیفت

 و حجیم مواد جابجایی براي که هستند) material handling( مواد جابجایی ابزارهاي مهمترین از تراکها لیفت
 ابزارها این چون. شوند ي م استفاده اند قرارگرفته پالتها روي که مواد از اي مجموعه جابجایی یا و سنگین

 آنها به ادامه در که هستند زیادي تنوع و گوناگونی داراي شوند، می استفاده مواد مختلف هاي گونه حمل براي
 لیفت انواع بخش در. است سنگین و حجیم مواد جابجایی ها تراك لیفت اصلی وظیفه. شد خواهد اشاره
 نظر از را آنها کاربرد موارد بخواهیم اگر اما. شد خواهد اشاره آنها کاربرد موارد به انواع معرفی بر عالوه تراك
 :نمود رامعرفی زیر هاي کاربرد توان می کنیم، بررسی کنند می حمل که باري

 پالت حمل •
 )،فوالد کاغذ( رول حمل •
 )اي استوانه بارهاي( بشکه حمل •
 بزرگ صفحات حمل •
 زیاد ارتفاع تا حمل •

 
 تراك لیفت
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 تراکتورها

 زنجیري چرخ تراکتورهاي – الف

 بندي طبقه وقدرت وزن اندازه برحسب معموال تراکتورها این دارد مختلفی انواع زنجیري چرخ تراکتورهاي
 کششی نیروي حداکثر مقدار زیرا است مهم زنجیري چرخ تراکتور وزن مقدار ها ازپروژه دربسیاري شوند می
 مقدار ضرب حاصل به موتورآن تولیدي قدرت به توجه بدون آورد وجود به تواند می تراکتور دستگاه یک که

 شود می باعث ها زنجیره وجود باشد می محدود کنند کارمی آن روي که اي جاده سطح کشش درضریت وزن
 . باشد داشته فعالیت مناسب کششی قدرت و کم فشاري مقاومت با درزمینهاي بتواند تراکتور که

 

 الستیکی چرخ تراکتورهاي -ب

 وکارهاي اسکریپرها دادن هل و درکشیدن بیشتري سرعت که شده ساخته جهت ازاین الستیکی تراکتورچرخ
 بایک باید حتماً آن دوچرخ نوع دارد وجود وچهارچرخ دوچرخ درانواع ها ماشین نوع این باشد داشته نظیرآن
 دیفرانسیل یک دردونوع آن چهارچرخ نوع کند حفظ خودرا تعادل بتواند تا کارکند نظیراسکریپر دیگر ماشین

  داراي هاي درزمین کار درموقع ماشینها این الستیکهاي پذیري آسیب همه باین است موجود دودیفرانسیل و
 البته کند می محدود زمینها نوع دراین را ازآن استفاده شود می الستیک شدن بریده باعث تیزکه هاي سنگ

 ها الستیک اصطکاك ازدیاد بر توان می که وجوددارد ها الستیک حفاظت جهت مخصوص سیمی زنجیرهاي
 .رابکاربرد آنها زمین باسطح

  

 تراك دامپ

 و معدنی هاي نخاله و سنگریزه ماسه، شن، مانند موادي جابجایی و نقل و حمل براي کامیون نوعی  
 خالی براي آن از که هستند هیدرولیکی اي سازه داراي تراك دامپ مدلهاي بیشتر. باشد می ساختمانی

 مفصلی داراي نیز کمرشکن یا و مفصلی هاي تراك دامپ .کنند می استفاده آن پشتی ٴکفه توسط مواد کردن
 .هستند پشتی ٴکفه و کابین بین

 
 تراك دامپ
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 تراش آسفالت ماشین

 هوایی و آب شرایط تمام در رانندگی راحت و مطلوب شرایط آوردن فراهم راهها نگهداري از اصلی هدف
 براي شده شناخته هاي ش رو مؤثرترین و ترین هزینه کم از یکی آسفالت سرد تراشیدن عملیات. است

 کاهش در است، متر سانتی 10 از بیشتر آسفالت قطر هنگامیکه آسفالت تراشیدن. است راهها از نگهداري
 مدت طوالنی نگهداري هاي هزینه و بعدي دفعات شدن خراب دیرتر شامل آسفالت نگهداري هاي هزینه
 از بعد( نظر مورد یکنواختی و بستر فعلی شرایط به ه توج با آسفالت تراشیدن عمق .کند می کمک بسیار
 تر یکنواخت شده ریخته بعدي قشر که شود می باعث آسفالت تراشیدن.  گردد می تعیین) مجدد ریزي بستر

 جاي به بتوانیم تا تراشد می را شده خراب آسفالت که است ماشینی تراش آسفالت ماشین. باشد) تر مسطح(
 تیغه چندین آن روي بر که شکل ایی استوانه گردندة یک بوسیلۀ تراشیدن عمل.  بریزیم جدید آسفالت آن

 :دارد زیر شرح به اساسی مزیت دو تراش آسفالت ماشین از استفادة. گیرد می انجام است شده نصب

 گذاشته کار تاسیسات همچنین. شود می پوشانده جدید مصالح با جاده مقطع و شده برداشته اولیه مواد) الف
 .مانند می باقی کار در جاده با سطح هم...  و آب و برق ادارات هاي دریچه فاضالب، دریچۀ مثل جاده در شده

 .باشد می بازیافت قابل) قدیمی هاي آسفالت( شده تراشیده مواد) ب
 

 تراش آسفالت ماشین انواع

 توان می روش چندین به است، آمده بوجود ماشین این مختلف هاي سیستم در که هایی پیشرفت بدلیل
 .داد انجام را آالت ماشین این بندي تقسیم

 زنجیري چرخ) ب  الستیکی چرخ) الف : چرخ نوع براساس بندي تقسیم -1

 متفاوت تراکتور و بولدوزر مثل راهسازي هاي ن ماشی زنجیري چرخ انواع با ماشین این زنجیري چرخ نوع
 یکدیگر با عقب و جلو هاي چرخ که است زنجیر 4 یا 3 داراي ماشین این زنجیري چرخ نوع زیرا. است
 زنجیر 2 با تنها اگر و باشد داشته زیادي مانور قابلیت باید شهرها در استفاده براي ماشین این. چرخند می

 .گشت می مواجه مشکل با شهري محدود فضاهاي در دادن مانور و چرخیدن براي شد، می طراحی

 چرخ3) ب   چرخ4) الف: خها چر تعداد براساس بندي تقسیم -2

 کش یدك توسط صورتیکه در( نقل و حمل هنگام در. دهد می مانور تر راحت ها کناره در چرخ 4 ماشین
 سطح بدلیل چرخ 4 انواع.  دارد چرخ 3 نوع به نسبت بیشتري تعادل و شود می مهار آسانتر) بشود حمل
 چرخ 3 انواع به نسبت شوند می باعث و کنند می وارد زمین به کمتري فشار دارند زمین با که بیشتري تماس
 . باشد کمتر زیرسازي و سفالتآ هاي الیه فشردگی میزان
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 :شود می تراشیده که آسفالتی حرارت درجه براساس بندي تقسیم -3

 کن گرم پیش تراش آسفالت ماشین) ب   سرد تراش آسفالت ماشین) الف

 آسفالت هاي ماشین حالیکه در. تراشد می محیط حرارت درجۀ در را آسفالت سرد، تراش آسفالت ماشین
 مطلوبی عمق تا را گرما گرمایش، سیستم. تراشد می را آن سپس کرده گرم را آسفالت ابتدا کن گرم پیش
 گرما. کند می جلوگیري تراشیدن حین در آسفالت هاي تکه شکستن از و کند می تأمین آسفالت براي

 .شود می تأمین است شده گرم مشعل توسط که فشار تحت هواي بوسیلۀ

 :ها تیغه استوانه و تیغه نوع براساس بندي تقسیم -4

 )صاف( مخصوص هاي تیغه) ج   تعداد پر تیغۀ استوانۀ) ب  تعداد کم تیغۀ استوانه) الف

 این از موارد بیشتر در و گذارند می جاي به بودن مسطح لحاظ از متوسط سطحی تعداد کم تیغۀ ي استوانه
 که هایی ه پروژ در و گذارد می جاي بر را تر ف صا سطحی تعداد پر تیغه استوانۀ. شود می استفاده ها استوانه

 از. گذارند می جاي به تراشیدن از بعد را صاف بسیار سطحی صاف هاي تیغه. شود می استفاده حساسترند
 بکار ارتجاع قابل هاي روکش و سرامیک هاي کاشی مثل مرتجع سطوح تراشیدن براي بیشتر تیغه این
 .روند می

 : محرك موتور تعداد و نوع براساس بندي تقسیم -5

 موتور دو) ب   موتور یک) الف

 این نیاز مورد اصلی توان. گیرد صورت موتور دو یا و موتور یک توسط تواند می ماشین این توان تأمین
 حرکت تأمین براي موتور یک داراي موتور دو انواع. هاست تیغه استوانۀ حرکت و ماشین حرکت شامل ماشین

 .است مواد حمل نقاله و ها تیغه هاي استوانه دورانی حرکت تأمین براي موتور یک و ماشین و جل به رو

 :دستگاه حمل نحوه براساس بندي تقسیم -6

 )تریلی( کش یدك توسط شونده حمل نوع) الف

 کشنده کامیون به شونده متصل) ب

 به متصل کش یدك یک بر سوار را ماشین. گیرد می صورت کش یدك توسط ماشین این نقل و حمل معموالً
 .اند شده طراحی پایین هاي سرعت براي و است کم ها چرخ قطر معموالً زیرا. کنند می حمل کشنده کامیون
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 )تریلی( کش یدك توسط شونده حمل نوع

 فاصله زمین از نقل و حمل هنگام در جلو محور. هستند محور 3 داراي که دارند وجود هم انواعی اما
 محور نزدیکی در که اتصال نقطۀ از ماشین سپس). شود می انجام پنوماتیک نیروي توسط کار این. (گیرد می

 کامیون به کانتینر یک مانند ماشین حالت این درشوند.  می متصل) تریلر اسب( کشنده کامیون به جلوست
 .هستند درگیر زمین با آن عقب محور 2 و است شده متصل

 
 کامیون به شونده متصل نوع

 آسفالت ماشین اصلی هاي قسمت

 موتور )1
 برش دماغۀ )2
 انتقال نقالۀ )3
 دقیق ابزار هاي سیستم )4
 آب سیستم )5
 گرمایش سیستم )6
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 آسفالت برش ماشین

 یا و خاص عملیات انجام منظور به ... و ها جاده خیابانها، آسفالت سطح برش براي آسفالت برش ماشین از
 منطقه کناري سطح آسفالت که است آن آسفالت کندن از قبل برش مزیت. شود می استفاده آسفالت ترمیم
 کندن حین در نظر مورد منطقه کنار آسفالت صورت این غیر در اما. ماند می باقی نخورده دست نظر مورد

 بیشتري نیروي صرف به نیاز و است تر مشکل بسیار تکه یک آسفالت کندن اینکه عالوه به. بیند می آسیب
 .دارد

 
 آسفالت برش ماشین

 سطح زیر کشی کابل یا کشی لوله عملیات انجام در آن کاربرد به توان می ماشین این استعمال موارد دیگر از
 اگر گذاري کابل یا کشی لوله عملیات در. نمود اشاره آسفالت از کوچک سطوح کندن یا و خیابان آسفالت

 از باید صورت این غیر در شود، می استفاده اي ضمیمه یا دستی هاي ماشین از باشد، کم کابل یا لوله طول
 توسط آن، ترمیم منظور به آسفالت سطح از قسمت یک برداشتن براي.  نمود استفاده بزرگ هاي ماشین
 .دهند می انجام را ترمیم عملیات سپس داده برش را نظر مورد منطقه اطراف برش ماشین

 

 آسفالت برش نهاي ماشی انواع

 اي ضمیمه نوع .1
 دستی نوع .2
 ماشینی نوع .3
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 ماشینی نوع   دستی نوع   اي ضمیمه نوع

 

 آسفالت برش ماشین اصلی هاي قسمت

 اي ضمیمه نوع با ولی هستند یکسان تقریباً دستی یا ماشینی مختلف انواع در ماشین اصلی هاي قسمت
 براي اتصاالتی و تیغه و بدنه داراي تنها محرکه نیروي بدون ایی ضمیمه نوع. دارند توجهی قابل هاي تفاوت
 شد گفته که هایی قسمت بر عالوه محرکه نیروي با ایی ضمیمه نوع.  است نظر مورد ماشین به شدن متصل
 متفاوت محرکه نیروي بدون اي ضمیمه نوع تیغه با نیز آنها تیغه البته.  است توان انتقال براي اتصاالتی داراي
 :نمود بیان زیر صورت به توان می را ماشین این اصلی قسمتهاي. است

 موتور .1
 تیغه .2
 تیغه کاري خنک سیستم و آب مخزن .3
 تیغه محفظه و کفشک .4
 فیلتر .5
 )کننده هدایت( شاقول .6
 اضطراري قطع کلید .7
 تیغه کردن بلند و تیغه ارتفاع تنظیم سیستم .8
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 آسفالت فینیشر ماشین

 طول تمامی در که است سطحی ایجاد باشد، می اهمیت حائز بسیار معابر کردن آسفالت در که مسائلی از
 یا فرورفتگی خوردگی، ترك هیچگونه بذون یکدست و پیوسته هم به صورت به و بوده یکنواخت مسیر

. گیرد می قرار استفاده مورد منظور این به رسیدن براي که است ماشینی آسفالت فینیشر. باشد برآمدگی
 سطح روي یکدست، و صاف کامالً صورت به آسفالت، مخلوط پخش براي که است ماشینی آسفالت فینیشر

 را آن ماشین و شود می داده تحویل آن به آسفالت شده آماده مخلوط که ترتیب این به. رود می کار به زمین
 سطح روي باشد، می تنظیم قابل اپراتور توسط که شده، تعیین قبل از ضخامت و پهنا با نواري صورت به

 .کند می آماده غلطک عبور براي را مسیر و ریخته

 اتوبان ها، خیابان ساخت تجدید یا و ساخت صورت به آسفالت، عملیات در فینیشر ین ش ما استعمال موارد
 خاصی تدابیر فینیشرها طراحان از یک هر اگرچه. باشد می آن امثال و فرودگاه باند ها، پارکینگ ها، جاده ها،

 و یکسان را فینیشرها انواع کار کلی اصول توان می اما اند، اندیشیده خود ماشین توسط وظایف این انجام براي
 :دانست زیر صورت به

 می ) ریختهHopperمخزن ( داخل آسفالت که آسفالت حمل کامیون از آسفالت مخلوط دریافت .1
 .شود

 .شود می انجام هیدرولیک پمپ وسیله به انتقال این دستگاه، انتهاي قسمت به مخلوط انتفال .2
 که کنند ي م گرم دارد وجود فنیشر ر د که اي ه کور به ) راScreedشمشه ( کار شروع از قبل .3

 .کرد گرم آسفالت با تماس با را شمشه نباید هیچ وجه به و نشود سرد آسفالت
 )یکدست پخش( سطح روي آسفالت پخش .4
Tکوچک ( غلتک با آسفالت محدود و اولیه ساختن فشرده .5 amping Barاست فنیشر جزو ) که. 

 فینیشر انواع

 .باشند می) رولیک( زنجیري چرخ و الستیکی چرخ انواع داراي فینیشرها

  
 الستیکی و) رولیک( زنجیري چرخ فینیشر از نمونه یک
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 چرخ این که کند می تأمین را محرکه نیروي که دارد عقب در بادي الستیکی چرخ دو الستیکی چرخ انواع در
 دارد عهده به را ماشین فرمانپذیري که دارد وجود هم کوچک چرخ جفت دو. اند شده واقع اتو جلوي دقیقاً ها
 صلب و انعطاف قابل غیر جلو تایرهاي. دارند قرار مخزن زیر و شوند می هدایت هیدرولیکی صورت به و

  .هستند

 مقایسه در( اي گسترده بسیار سطح روي وزن و است گسترده کشش قسمت طول تمام در زنجیري هاي چرخ
 .شود می تقسیم )الستیکی چرخ با

 بار براي که هایی ه جاد در همچنین و شهر از خارج در معموالً و عمده کارهاي براي زنجیري چرخ فینیشر
 مانور به نیاز دلیل به شهر داخل در. شود می استفاده دارد، شیب جاده که نقاطی یا و شوند می آسفالت اول

 آسفالت روي تواند نمی زنجیري چرخ فینیشر عالوه به. شود می استفاده الستیکی چرخ فینیشر از بیشتر
 شده آسفالت قبالً اطرافش که مسیري در بنابراین. کند تخریب را آسفالت است ممکن و کند حرکت

 .کند کار تواند نمی
 

 فینیشر اصلی هاي قسمت

s( اتو شمشه و) tractor( کشش: باشد می اصلی قسمت دو داراي فینیشر creed( 

 
 فینیشر ماشین اصلی قسمتهاي
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 قیرپاش ماشین

 ماشین این.  شود می استفاده) کت تک( سطحی اندود و) پریمکت( نفوذي قشر پاشی قیر براي وسیله این از
 پاش قیر ماشین.  باشد می قیر کردن گرم براي) کنترل قابل حرارت درجه با( حرارت تولید دستگاه به مجهز
. باشد می متر 4 حدود در آن طول رایج طور به ولی. باشد می متر 9 الی 8/1 بطول کن، پخش لوله داراي
 دستگاه این همچنین. باشد می کنترل قابل مربع متر بر کیلوگرم حسب بر دستگاه این در پخش میزان
 را نماید حرکت آنها در تواند نمی ماشین که مکانهایی آن وسیله به توان می که باشد می جداگانه لوله داراي

 .نمود قیرپاشی

 راننده بر عالوه معموال قیرپاش ماشین. شود می سوار کوچک تریلی یا کامیون یک شاسی روي بر ماشین این
 وظیفه عملیات، مسئول و باشد می آن سرعت و کامیون هدایت مسئول راننده. دارد نیز عملیات مسئول یک

 .دارد عهده بر را جاده سطح قیرپاشی به مربوط فنی عملیات به رسیدگی

 
 قیرپاش ماشین

 آسفالت ریختن براي ها جاده در قیري مناسب سطح یک ایجاد قیرپاش ماشین وظیفه معمول طور به
 یا و دهی شکل براي نوسازي، مراقبتهاي دیگر انواع و سطح گیري لکه براي ماشین این از همچنین.  باشد می

 .شود می استفاده ویژه بافتی خصوصیات با تقویت

 کردن عریض خیابانها، سطح بازسازي جمله از متعددي موارد براي توان می را قیري روکش کلی طور به
 .نمود استفاده آب ضد ماده نیز و گیري لکه ها، شانه بازسازي ها، جاده
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 ها جاده گیري لکه      ها شانه بازسازي

 

 قیرپاش ماشین انواع

 :نمود بندي تقسیم دسته 2 به را آن توان می قیرپاش ماشین از استفاده نوع به توجه با

 آسفالتی الیه زیرین سطح قیرپاشی براي قیرپاش ماشین .1
 گیر لکه قیرپاش ماشین .2

. باشد می قیر ذخیره تانک حجم و اندازه در گردید ذکر نیز قبلی بخش در که طور همان ماشین 2 این تفاوت
 : نمود بندي تقسیم زیر انواع به را ماشین این توان می نیز دیگر منظر از

 .)شود می سوار کامیون برروي قیر ذخیره تانک( کشنده همراه قیرپاش ماشین )1
 دستی قیرپاش ماشین )2

 
 تریلی همراه قیرپاش ماشین   دستی قیرپاش ماشین

 

 قیرپاش ماشین اصلی قستهاي

 :باشد می زیر اجزاء شامل معمول طور به قیرپاش ماشین یک
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 )tank( ذخیره مخزن )1
 )مشعلها و گرمایشی ههاي لول شامل( گرمایشی سیستم )2
 نیرو واحد )3

 قیر پمپ )4

s( پخش لوله )5 pray bar( 
 دستی خرطومی لوله )6

 نازلها )7

 قیرپاش ظرف )8

 کنترل واحد )9

 
 قیرپاش ماشین اجزا

 

 آسفالت کارخانه

 که نحوي به داشته وابستگی یکدیگر به که است زیر شرح به واحدهاي بر مشتمل آسفالت تهیه کارگاه هر
 .دارد واحدها این عملکرد به بستگی کارگاه آسفالت تولید راندمان

 .است قیر مخازن و اولیه مصالح دپو شکن، سنگ واحد:  شامل اولیه مصالح واحد .1
 .است آسفالت کارخانه و سوخت مخزن:  شامل آسفالت تهیه واحد .2
 .است الستیکی غلطک و آهنی چرخ غلطک و فینیشر حمل، کامیون:  شامل پخش واحد .3

 .نامند می آسفالت کارخانه نماید، می تهیه داغ آسفالت پوشش براي آسفالتی مخلوط که را تاسیساتی
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 ظرفیت و تعداد سنگی، مصالح بندي دانه قیر، نوع و درصد مخلوط، مشخصات بایستی آسفالت تهیۀ از قبل

 مشخص سنگی هاي دانه رطوبت مقدار و موجود الکهاي اندازة و کنترل واحد در مصالح نگهداشت مخازن
 . شود

 
 آسفالت کارخانه

 آسفالت از فرودگاهها در نیز و نقلیه وسایل عبور جهت مقاوم و مناسب سطح ایجاد منظور به راهسازي در
 طبق بر و شود می ساخته و طراحی نیاز مورد تناژ به توجه با گرم آسفالت کارخانه .شود می استفاده گرم

 .نماید می تولید خاص استاندارد و مقاومت با را آسفالت نیاز، مورد بندي دانه اساس بر آن به شده داده برنامه

 
 جابجایی قابل آسفالت هاي کارخانه
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 آسفالت کارخانه انواع

 :دارد وجود سازي آسفالت کارخانه نوع سه آسفالت تولید چگونگی به توجه با حاضر حال در

 )Batch mix plantمتناوب ( آسفالت کارخانه .1
Cپیوسته ( مخلوط آسفالت کارخانه .2 ontinuous  mix plant( 
 )Drum mix plantدار ( بشکه آسفالت کارخانه .3

 
 متناوب آسفالت کارخانه ماشین

 
 پیوسته آسفالت کارخانه ماشین
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 دار بشکه آسفالت کارخانه ماشین

 

 دائم و متناوب از اعم آسفالت کارخانه مختلف قسمتهاي

 :باشد می زیر واحدهاي شامل آسفالت کارخانه هر

Cسنگی ( مصالح سرد مخازن .1 old Bins( 
 )Dryerسنگی ( مصالح کننده خشک .2
 )Filterگیر ( غبار .3
 )Hot Binsسنگی ( مصالح گرم مخازن .4
Mکن ( مخلوط .5 ixer( 
Cمرکزي ( فرمان اتاق .6 ontrol C abin( 
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 آسفالت کارخانه ماشین مختلف اجزاء

 

 بتونیر

 .باشد می متحرك و ثابت که کارگاه در بتن ساختن براي است دستگاهی

 

  
 بتونیر 
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 میکسر تراك

 سوي از و شود آن اختالط سبب طرفی از و بچرخاند را آن بتن انتقال حین در بتواند که بتن حمل مخزن هر
 تواند می ضرورت به بنا مخازن این.  دارد نام میکسر تراك گردد، نهایی مصرف محل تا آن گیرش مانع دیگر

 میکسر تراك چنانچه.  شود مستقر نیز ریلی واگنهاي حتی محرکه قواي نوع هر یا و تریلی کامیون، روي بر
 کارگاه به رفتن از قبل بتن تولید محل در تواند می عمل این شود، استفاده اختالط عملیات تمام انجام براي

 عملیات تکمیل براي میکسرها تراك از نیز گاهی.  شود انجام مسیر حین در حتی یا و کارگاه محل در یا
 مورد اولیه اختالط انجام براي بتن، اختالط مرکزي کارخانه یک باید حالت این در. شود می استفاده اختالط
 مرکزي بتن توسط شده ساخته بتنِ دهنده انتقال بعنوان میکسرها تراك از که هنگامی.  گیرد قرار استفاده
 .کند می عمل همزن واحد عنوان به تنها میکسر تراك شود، می استفاده

 تولید محل از انتقال بارگیري، هاي مرحل 3 عملیات بتوانند باید میکسرها تراك آماده، بتن تولید صنعت در
 در زمان عنصر زیاد بسیار اهمیت علت به - ت عملیا این همه.  دهند انجام بخوبی را تخلیه و مصرف محل به

 .شود انجام زمان اتالف هرگونه بدونِ باید بتن گیرش

 اگر که ترتیب بدین. است مصالح شدن اضافه ترتیب و نوع اختالط، زمان در فاکتورها مهمترین از یکی
. یابد می کاهش اي مالحظه قابل طور به اختالط زمان شوند، میکسر وارد و شده مخلوط خشک، بطور مصالح

 بیش اختالط از که شود دقت باید. دارد نیاز دقیقه 15 تا 8 حدود اختالطی زمان به میکسرها تراك در بتن
 در موجود مفید هواي شدن خارج و بتن مخلوط دماي و ترکها افزایش باعث چون.  شود پرهیز باید حد از

 سرعت نیز و کامل شدن مخلوط براي الزم دورهاي تعداد بتن ساخت مشخصات در. گردد می بتن مخلوط
 .شود داده باید همزدن و کردن مخلوط دوران

 

 میکسر تراكانواع 

 :شوند می تقسیم دسته دو به چرخان مخزن نوع اساس بر میکسرها تراك

  افقی یا کج محور با چرخان مخروط .1
 چرخان هاي تیغه با باز سر میکسرهاي تراك .2
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 چرخ 10 کامیون بر سوار جلو از تخلیه میکسر تراك

 شیر است خوب آب، مسیر در زدگی یخ احتمال صورت در کنند، می کار سرد هواي در که ماشینهایی براي
 بدنه موارد این در ضمناً.  شود جلوگیري لوله زدگی یخ از تا شود نصب آب مخزن زیر در آب جریان توقف

 از معموالً شود، می انجام گرم بسیار هواي در بتن تخلیه که نقاطی در.  کرد عایق بخوبی باید را میکسر
 تخلیه را بتن میکسر تراك که هنگامی .شود می استفاده آب مخزن و میکسر محفظه روي فلزي پوشش

 قابلیتی میکسرها تراك انواع از برخی حالت این در. یابد می کاهش شدت به برگشت راه در آن وزن کند، می
 در البته.  بیفتد کار از و شود کشیده باال) عقبی محور اولین( محورها از یکی چرخهاي تا کنند می اضافه را

 .بود خواهد متفاوت بسیار نقلیه وسیله ایمنی ضریب حالت این
 

 میکسر تراك اصلی قسمتهاي

 
 میکسر تراك اصلی قسمتهاي
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 بتن پمپ

 از خارج یا و تونلها مانند محدود فضاهاي در ریزي بتن براي مناسبی بسیار روش بتن پمپهاي از استفاده
 از باید بتن منظور این براي. شود می محسوب مرتفع نهاي ساختما نظیر ارتفاع در ریزي بتن مانند دسترس

 معموالً ارتباط این در. باشد برخوردار متر میلی 125 تا) شده توصیه مقدار( 75 اسالمپ با باال روانی و کارایی
 براي ضمناً. شود می توصیه بتن گیرش زمان انداختن تأخیر به براي کننده کندگیر افزودنی مواد از استفاده

 ها سنگدانه بندي دانه بتن، انتقال لوله خط انسداد نتیجه در و فشار اثر در مخلوط آب شدن جدا از جلوگیري
 زیرا داشت، نخواهد بندي دانه تفکیک نام به مشکلی شود یم ریخته پمپ با که بتنی. است اهمیت حائز
 . ندارد شده جداشدگی دچار که را بتنی جابجایی توانایی پمپ

 

 بتن پمپ انواع

 دار) بوم( تیرك کامیونی پمپ. 1

 داراي وزن تحمل دلیل به است ممکن که کامیون شاسی روي بر بتن پمپ یک پمپها از دسته این در
 هوایی پمپ آنها به اصطالحاً دلیل همین به. گردد می نصب باشد، معمول هاي کامیون از بیشتري محورهاي

 4 تا 3 بین آنها تعداد که تاشو بازوهاي از مصرف محل تا بتن انتقال منظور به همچنین. شود می گفته نیز
 زوایاي و راستاها در و شده باز هیدرولیک جک کمک به بازوهاي این. د شو می گرفته بهره است، متغیر بازو

 کامیونهایی از ، باشد نیاز مورد حداقل چرخش شعاع و باال مانور قابلیت صورتیکه در .گیرند می قرار مختلف
 .شود می استفاده عقب محور سه و جلو محور دو با

 
 جک به مجهز بازو سه داراي دار تیرك متداول کامیونی پمپ
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 بتن پمپ میکسر تراك. 2

 است، الزم ریزي بتن محل در زیاد جابجایی یا ریزي بتن کمتر حجم که مواردي در دستگاهها این معموالً
 شود، می دیده شکل در که همانطور هیدرولیکی) بوم( تیرك با عموماً نیز ماشینها این .باشند می تر اقتصادي

 محرك موتور طریق از میکسر چرخش. باشد می استاندارد میکسرهاي تراك بر سوار که اند شده تجهیز
 در باید شود پمپ و شده استفاده جا در باید میکسر توسط شده تولید بتن اینکه به توجه با یا و ماشین

 داده تحویل پمپ به مناسبی بتن تا باشد مناسب آن درونی انحناي و شود الزم دقت آن چرخش چگونگی
 .شود

 
 دار پمپ میکسر تراك

 

 حمل قابل بتن پمپ. 3

 استفاده مورد. دارند کنون تا شده معرفی بتن هاي پمپ دیگر انواع به ت نسب بیشتري قدرت ها پمپ این
 ارتفاع در ریزي بتن به نیاز که هایی برج در یا دارند زیاد ریزي بتن حجم که هایی کارگاه در ها پمپ نوع این
 و ها تونل مثل هایی پروژه در یا و)  متر 200 متداول و درعمل ولی اسمی متر 480 تا ارتفاع( دارند باال
 در یا شوند می نصب کامیونی شاسی روي بر یا پمپها این . باشد می)  ل طو متر 2000 تا( طوالنی هاي پل

 کشیده یدك دیگري کشنده توسط باید موارد لب اغ در ولی گردند، می تولید خودکششی صورت به مواردي
 .شوند می نامیده زمینی پمپ اصطالحاً که شوند می
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 کامیون شاسی بر سوار متحرك خود بتن پمپ

 

 تونل بتن پمپ. 4

 مخارج از% 50 تا تواند ي م و شود می استفاده ها گالري و تونلها داخلی سطوح ریزي بتن در ها پ پم این از
 سقف در ریزي بتن که شده طراحی اي گونه به ها ماشین این فیزیکی ساختار. دهد کاهش را تونل ریزي بتن

 .کند می تر بهینه و تر ساده را ها گالري دیواره و

 
 تونل بتن پمپ

 بتن پمپ اصلی قسمتهاي

. دهند می انتقال لوله خط طریق از مستقیم عمل با را بتن دو هر که دارد وجود بتن پمپ نوع دو کلی طور به
 فشاري نیروي وسطت آنجا از و شود می تغذیه پذیر انعطاف لوله یک داخل به قیف طریق از بتن مورد یک در

 .گردد می تزریق تحویل لوله داخل به هیدرولیکی غلتکهاي
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