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 نی نوع ماش  6 ی معرف
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   ( Bulldozer) یآالت ساختمان  نی انواع ماش نی بولدوزر، پرکاربردتر  .1
   ( Excavator) یک یمکان لیب .2
   ( Loader) یآالت ساختمان  نیماش نی انواع لودر در ب .3
 Tower) یآالت ساختمان  نی انواع ماش نی از مهم تر  ن،ی تاور کر  .4

Crane) 
 (Pile Driving Machine)  یشمع کوب نیماش .5
 (Truck Mixersبتن ) کسریم ونیکام .6
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پروژه   ی جزء ملزومات اساس ی آالت ساختمان نیاز انواع ماش یمجموعه ا
 .شوند ی مختلف استفاده م یها تیموقع یهستند که برا ی عمران  یها

و تحوالت موجود در  یتکنولوژ  شرفتیآالت با پ  نیماش نی ا تیاهم
 با .مورد توجه قرار گرفته است شیاز پ شیصنعت ساخت و ساز، ب

را در هر  ی توان مجموعه مناسب  ی م زات،یتجه  نیشناخت کامل و درست ا
و   ی من یا ،ییبه وسعت پروژه به کارا بسته گرد هم آورد که ی پروژه ساختمان

پروژه ها   نهی زمان و هز  یساز  نهیساخت کمک کند و باعث به تیفیک
 .شوند

 .میپرکاربرد بپرداز ی آالت ساختمان نیماش ی تا به معرف دیما همراه باش با

 (Construction Equipment) یآالت ساختمان  نیماش انواع

از  یار یانسان ها، بس ی شدن زندگ  ی نیو ماش  یبا گسترش تکنولوژ  امروزه
ساخت و ساز در گذشته بر عهده انسان بود حاال  یکه برا  یی ها تیفعال

چند  می دار ی ادامه سع در .شود ی آالت به سهولت انجام م  نیتوسط ماش
 چه که میکن  ی و بررس میکن ی ها را معرف نیماش نی ا نینوع از مهم تر 

 دارند؟  یکاربرد
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آالت   نیانواع ماش  نی بولدوزر، پرکاربردتر  1#
 (Bulldozer) یساختمان

بولدوزر است   یحفار  نیماش ،ی آالت ساختمان  نیانواع ماش نیربردتر پرکا از
  ی سطح هی از برداشتن ال ،یخاکبردار  ات یاز عمل یار یانجام بس یبرا که

 .شود ی متر(، استفاده م  100تا  8مشخص )  ی برداشتن عمق خاک تا

استفاده از  با وجود دارد که یفوالد  غهی ت  کیبولدوزر  یقسمت جلو در
از  ی ع یحرکت و حجم وس نی به سمت باال و پا کیدرولیه یها ستونیپ

 نیماش نیا نی همچن .کند ی را جا به جا م رهیشن، ماسه، خاک، نخاله و غ
در سطوح ناهموار  یادی قدرت مانور ز ،یر یزنج یبه سبب داشتن چرخ ها

 .دارد

 :توان از بولدوزر استفاده کرد ی م  ری موارد ز یطور خالصه برا به

 خاک فیسطوح ضع برداشتن •
 یسنگ  یها هیال  برداشتن •
 کردن خاک  بلند •
 اد یز یرویدادن مواد با ن هل •

 ره یغ و
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 (Excavator) یکی مکان لیب 2#

پرکاربرد در صنعت ساخت و   ی آالت ساختمان  نیاز انواع ماش ی کیمکان لیب
  کی نیماش ن یا .است یشهر  یها  یگودبردار  یمناسب برا اریساز و بس

 یدر انتها یسطل حفار  کیدر انتها دارد و  زیت  یبلند با شاخک ها یبازو
  ن،یاپراتور ماش یاتاقک گردان برا ک ی  نیهمچن .شده است هیبازو تعب نیا

چرخان قدرت چرخش   یسکو نیا .قسمت چرخان )ارابه( قرار دارد یرو
 .کند ی دهد که کار اپراتور را آسان م ی م  ی کیمکان لیبه ب یدرجه ا 360
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  یآالت ساختمان نیماش نیانواع لودر در ب 3#
(Loader) 

انواع   نیتر   ی ساخت و ساز، لودر جزء اصل یدر تمام پروژه ها معموال
مصالح   یی جا به جا ای یر یبارگ یلودر برا  از .است ی آالت ساختمان نیماش

 .شود ی استفاده م  ی ساختمان یها  تیدر سا بیاز تخر ی ناش عات یو ضا

 :شود ی م  میچرخ ها، به دو نوع تقس ی عموما بر اساس طراح لودر

 :یر ی چرخ زنج یلودرها .1

  نیکوچک و زم یدر محوطه ها ی آالت ساختمان  نینوع از انواع ماش نیا
  ی که به آسفالت م  ی بیسبب آس به  دارند و یی ناهموار قدرت مانور باال یها

 .شوند ی استفاده م  یشهر  یزنند، کمتر در محوطه ها
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 :ی کی چرخ الست یلودرها .2

و قدرت   شتریسرعت ب  یر یچرخ زنج یبا لودرها سهی در مقا  نیماش نیا
بزرگ  ی و محوطه ها  ی هموار، آسفالت یها نیزم  در دارند و یکمتر 

 .شوند ی استفاده م 
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آالت    نیانواع ماش  نی از مهم تر  ن،یتاور کر  4#
 ( Tower Crane) یساختمان

آالت   نیاز انواع ماش یگر ی( نوع دی)ساختمان  ی برج لی جرثق ای نیکر  تاور
حمل بار،  یبرا باالبرنده قرار دارد و زات یاست که در گروه تجه ی ساختمان 

( و شعاع  ی فوت 1000)عموما  ادیوزن تا ارتفاع ز  نیسنگ زات ی مواد و تجه
عموما در ساخت و ساز ساختمان    نیبنابرا شود؛ ی مختلف استفاده م یها
 .بلندمرتبه کاربرد دارد یبزرگ و برج ها  یها

 :است ریمتشکل از موازد ز  ،ی برج لیجرثق

 اپراتور  نیکاب •
 لیجرثق  ی اتیعمل یبازو •
 لیمتقابل در سمت عقب جرثق یبازو •
 آنکر  اینصب  هیپا •

  کیمانند آهن و بتن از   یجا به جا کردن مواد یبرا نی تاورکر نیهمچن
 .کند ی محرک استفاده م یبازو کیکابل معلق با  ایطناب 
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 Pile Driving) یشمع کوب نیماش 5#
Machine ) 

توجه به مقاومت   ی مسکون   یساخت انواع برج ها و مجتمع ها در
مورد استفاده قرار دادن   نیبنابرا دارد؛ یادیز اریبس تی ساختمان ها اهم

 .است یضرور  ، یشمع کوب  نیبه نام ماش ی آالت ساختمان  نی از ماش ی نوع
شمع ها در   هیاست که به منظور تعب ی کیمکان نیماش  کی کوب،  شمع 

شمع  نیماش در .دهد ی ساختمان قرار م ی را در پ  یی خاک، ستون ها
سقوط  ای  ی کالهک شمع، به صورت نوسان یرود و رو ی چکش باال م  ،یکوب

 .شود ی عمل باعث فرورفتن شمع در خاک م نیو ا دیآ ی آزاد، فرود م 
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 (Truck Mixers) بتن کسریم  ونیکام 6#

 انجام است که ی آالت ساختمان  ن ی از انواع ماش ی کیبتن  کسریم ونیکام
و انتقال بتن دارد، بدون استفاده از آن، قابل  هیبه ته  ازیکه ن یهر پروژه ا

 .ستیتصور ن

قال بتن تازه از کارخانه به محل پروژه انت  یهم برا ی ک یمکان  نیماش نیا
شن و   مان،یشود که آب، س ی باعث م هم و ردیگ ی مورد استفاده قرار م

  یندهایفرآ شوند تا ختهیر ونیکام گیماسه با نسبت مشخص درون د
  نیا .و بتن تازه ساخته شود رندیاختالط و انتقال به طور همزمان انجام گ

  در .مصالح است ایبتن  یر یکه اغلب از جنس فوالد است، محل بارگ گید
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  جزء شده است که هیتعب چیبه صورت مارپ یفوالد غهیت کی  گ،ید ی طراح 
مواد   هیو تخل  یر یاست تا روند بارگ کسریمهم تراک م اریبس یبخش ها

کرد   انیتوان ب یم  نیماش نیدر مورد نحوه کار ا ی طور کل به .شود لیتسه
  ی م  شده است که ی طراح  یدرون آن به گونه ا یها غهیو ت  گید وراند که

 نگه دارد. ریتواند با هم زدن مخلوط، بتن را به صورت خم

 


