
 : ١ماشین آالت ساختماني 
  

 .نوشته آمده است ز ماشین آالت ساختماني در اينحمقدمھاي مختصر جھت آشنايي دوستان با برخي ا
Dump Truk  وسیله می باشدجھت حمل مصالح ساختمانی و بلوکھای ساختمانی کامیون ، ، مناسبترین .

کارگاھھای بھترین وسیله حمل و نقل مصالح در  این وسیله. متر مکعب می باشد ۴٠تا  ۴ظرفیت کامیونھا بین 

  .بزرگ می باشد

  .دامپر وسیله حمل و نقل کوچک و قابل استفاده در داخل کارگاه می باشد+ 

  .بتونیر دستگاه سازنده بتن در ظرفیتھای کم می باشد+ 

  .دبرای کارھای نماسازی ساختمانھای بلند ، اسکای کالیمر مناسبترین وسیله می باش+ 

این وسیله جھت حمل سریع بتن از کارخانه بتن ساز . ماشین بتن کش گردان تراک میکسر نامیده می شوند+ 

  .دور در دقیقه می باشد ١٢تا  ۴سرعت گردش تانک آن . تا محل بتن ریزی استفاده می شود

  .متری تشکیل شده است ٣لوله پمپ ھدایت بتن حداکثر از قطعات سه + 

  .اری و گودبرداری جھت لوله کشی و گازرسانی مورد استفاده قرار می گیردکج بیل در حف+ 

  .از ویبراتور جھت ویبره کردن سطوح استفاده می شود+ 

  .کمپکتور برای آماده نمودن کف سازی و کوبیدن محوطه ھای کوچک استفاده می شود+ 

  .از کمپرسور جھت سوراخ کردن سطوح استفاده می شود+ 

  .وسایل باالبر می باشدتیفور از + 

  .تاور کردن بھترین وسیله حمل و نقل مصالح به طبقات مرتفع ساختمان می باشد+ 

  .متر بیشتر شود ٣در شمع کوب ارتفاع افتادن چکش بر روی کالھک نباید از سه + 

  .در تثبیت خاکھا از آھک ، سیمان و قیر به کار می رود+ 

. معمولی و اکتشافات دریایی از کمپرسور ھوا استفاده می شود در حفاری وسیع جھت زدن چاه ھای+ 

  .سوخت آن گازوئیل می باشد

  .لودر جھت جابجایی و حمل توده مواد ، بارگیری کامیونھا و در خاکبرداری کاربرد دارد + 

رخ لودر چرخ الستیکی در زمین ھای سخت و متوسط استفاده می شود و در زمین ھای نرم و شنی از لودر چ

  .زنجیری استفاده می کنند

  .درصد می توان گودبرداری کرد ۴٠با بیل مکانیکی از نوع چرخ زنجیری از زمین ھای با شیب تا + 

در کندن چاه ، پی کنی و انتقال مواد از محل دپو به انبار مورد استفاده قرار ) کالمشل(چنگک منقاری شکل 

  .می گیرد

  .ن ھای سخت مناسبندجامھا پوست پرتقالی جھت کندن زمی

از بیل معکوس جھت کندن خندق ، ریختن خاک برای پوشاندن کف ، قرار دادن لوله در محل و خاکریزی بر روی 

  .ان استفاده می شود

  .دیناموتر وسیله ایست که برای اندازه گیری مقاومت غلت استفاده می شود+ 

ه حرکت در آوردن ھر تن وزن ناخالص ماشین مقاومت غلتشی ؛ مقدار کیلوگرم نیروی کششی الزم جھت ب

آالت روی سطح صاف می باشد که به نوع مواد به کار رفته در سطح بستگی دارد و برای وسایل دارای چرخ 

  .الستیکی به نوع عاج یا برش روی الستیک و فشار باد تایر بستگی دارد

ی ھا بولدوزر وسیله مناسبی می ھموار کردن پستی و بلند -جاده سازی  -در تسطیح محوطه سازی + 

جھت . این وسیله جھت پخش مواد خاکی در بستر راه و پر کردن گودیھا در راھسازی به کار می رود. باشد

برش خاک برای راھسازی ، برداشت خاکھای سطحی زمین یا ته نشست ھای معدنی ، ساختمان زھکش ھا 



  .نیز بکار می رود

این دستگاه تا . ه ھا و کندن زمین ھای سخت و سنگی بدون انفجار استبھترین دستگاه برای بغل ُبری کو

  .قادر به کار می باشد) درجه ۴۵(درصد  ١٠٠شیب 

بولدوزر چرخ الستیکی در زمین ھای سخت و متوسط استفاده می شود و در زمین ھای نرم و شنی از بولدوزر 

  .چرخ زنجیری استفاده می کنند

این وسیله توسط . طح زمین را خراش داده و خاک آن را حمل و پخش می کنداسکریپر وسیله ایست که س+ 

تراکتور حرکت و انتقال داده می شود و در ساختن فرودگاھھا و بزرگراه ھا و محوطه سازی از آن استفاده می 

  .کنند

ای نیز از اسکریپر استفاده در عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ، حمل و نقل خاک و ایجاد جاده با سطح ذوزنقه 

  .می شود

جھت پخش مواد خاکی و تنظیم . گریدر جھت حفر کانالھای عریض یا ذوزنقه ای شکل استفاده می شود+ 

ھمچنین برای برف روبی در جاده نیز کاربرد . سطح راه و شیب دادن سطح راه از این وسیله استفاده می کنند

  .دارد

  .نه خاکریز ھا و خاکبرداری ھا نیز توسط این وسیله انجام می شودعملیات تنظیم شیب و تسطیح دام

  .در جاده ھای خاکی ، مناسبترین زمان استفاده از گریدر ، پس از بارندگی کوتاه مدت و کم شدت است

  .راندمان اسکریپر به ظرفیت مخزن ، سختی زمین و فاصله حمل بستگی دارد+ 

الژ خیلی دقیق خاک و الیه ھای اساس و زیر اساس مناسب می جھت پخش یا برداشتن رویه خاک یا رگ

  .باشد

فنیشر جھت آسفالت ریزی جاده ھا و نیز برای تنظیم و شکل دادن به کنار جاده و ھمچنین پخش کردن و + 

  .کوبیدن آسفالت جاده ھا به کار می رود

ن رویه ھای بتن راه مناسب ریپر جھت کندن سطح اسفالتھای کھنه و کندن ریشه ھای درختان و شکست+ 

  .از این وسیله ھمچنین برای نرم کردن خاکھای محکم و سفت استفاده می شود. است

اکسکاواتور ، به نھرکن معروف است و برای گودبرداری در زمین ھای مرطوب و آبدار ، دپو کردن مواد خاکی و + 

  .الیروبی کانالھا مورد استفاده قرار می گیرد

  .کاواتور برای کار در زمین ھای سست نوع با تراکتور چرخ زنجیری آن استمناسبترین اکس

  .نھرکن نوع چرخی ، ترانشلیز نام دارد

درصد را بعد از  ١٠درصد را حین بارگیری و  ٨٠درصد آب را قبل از بارگیری سایر مواد و  ١٠در مخازن بتن ساز ، + 

  .بارگیری سایر مواد وارد می کنند

  .ن از میکسر به کامیون و در جا دادن بتن به قالبھا از شوت استفاده می شودبرای حمل بت+ 

  .متر می باشد ١٠حداکثر طولی که جھت باالبردن بتن توسط تسمه نقاله انجام می گیرد 

  .عمل تخلیه بتن در قالبھا را جادادن بتن می نامند

  .انجام می گیرد مضرس کردن بتن قبل از سخت شدن ، توسط فشار آب و جاروی سیمی

  .مضرس کردن بتن بعد از سخت شدن ، توسط فشار ماسه و اره کردن سطح بتن انجام می گیرد

به بتنی که توسط لوله به محل ریختن منتقل شده و با فشار و سرعت زیاد بر روی یک سطح پاشیده و جاداده 

  .شود، شاتکریت گویند

  .افت ظاھری سطح بتن را فینیشینگ گویندباال بردن سطح بتن تا تراز مطلوب و تشکیل ب

ھزینه استھالک ؛ ھزینه ای است که جھت کاھش ارزش ماشین آالت در اثر مصرف و یا عمر آنھا محاسبه + 

  . می شود



  

  :روشھای محاسبه ھزینه استھالک ماشین آالت به شرح زیر می باشد 

  خط مستقیم –

ه ارزش ماشین آالت به طور یکنواخت از قیمت کل اولیه در این روش محاسبه استھالک فرض بر این است ک

  .کاھش پیدا می کند

  دو برابر کردن –

  تسھیم به نسبت معکس –

ھزینه ای که در اثر دارا بودن ماشین آالت صرفنظر از مقدار بھره گیری از آنھا محاسبه می شود ، سرمایه + 

یمه و کرایه توقفگاه نیز جز این نوع ھزینه ھا محسوب می مالیاتھای مربوط به ماشین آالت ، ب. گذاری نام دارد

  .شوند

ھزینه نگھداری و تعمیرات . مصرف سوخت و روغن ماشین آالت جزء ھزینه ھای تعمیرات و نگھداری می باشد

 .ماشین آالت به نحوه بھره گیری و نحوه نگھداری بستگی دارد
 


