
 معرفی قطعات لودر 
بارگیری کامیون ها،  لودر ها در کارهای ساختمانی بسیاری از جمله برای حمل خاک و سنگ و 
حفاری و خاکبرداری مورد استفاده قرار می گیرند. لودر ها همیشه باید به همراه ماشین های انتقال  

به  خواهیم  می  مقاله  این  در  شوند؛  گرفته  کار  به  ها  کامیون  قبیل  از  قطعات   دهنده  معرفی 
بپردازیم و هر کدام را باهم بررسی کنیم. کارهایی که لودر ها می توانند انجام دهند به طور  درلو

 :کلی به چهار دسته تقسیم می شوند

 بلند کردن بار و منتقل کردن آن  •
 خاک برداری  •
 بارگیری ماشین آالت حمل مواد خاکی  •
تمیز کردن قشر سطحی زمین   •

 کارگاه 

ت لودر در ادامه به معرفی قطعا
می پردازیم. لودر ها به طور کلی 

 .شامل این قطعات می باشند

 موتور  .1
 شاسی  .2
 سیستم هیدرولیک  .3
 جام .4
 الستیک  .5

چه   با  مطلب  این  در 
می   آشنا  مواردی 

  شویم ؟

 موتور )قطعات لودر( •
 قطعات مختلف الستیک لودر •

موتور  
 )قطعات لودر( 

لودر در به وجود می  ، موتورمعرفی قطعات  دارد را  برای حرکت را الزم  لودر  که  نیروی  لودر 
آورد. اکنون بیشتر لودر های چرخ زنجیری به صورتی تولید می شوند که موتور در قسمت پشت  
سر راننده قرار می گیرد، و این کار می تواند به دو دلیل باشد. اول اینکه وزن موتور یک معادل 

به فضای کار خود نزدیکتر بوده و کنترل   الستیک لودر راتور لودر وکننده وزن باشد و دوم اینکه اپ
ماشین برایش راحت تر باشد. البته در لودر های چرخ الستیک موتور بسته به مواردی جلو یا عقب  
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جمله  از  میگیرند.  قرار  ماشین 
موثر   امر  این  در  که  مواردی 

 :است
که  . هایی  موتور  از  یکی 

ماشین  جلوی  در  موتورشان 
های  لودر  گیرد  می  قرار 

گردان جلو می کوچک با محور 
 .باشند

در  . جام  دارای  که  هایی  لودر 
باشند،   می  در عقب  بیل  و  جلو 
رانده  دید  بودن  تر  باز  دلیل  به 

در قرار    موتورشان  لودر  جلو 
گیرد  .می 

عموما   . بزرک  های  موتور 
می  عقب  در  موتور  دارای 
باشند به دلیل ایجاد نیروی خنثی  

حاصل از وزن جام کننده لنگر  
و   شده  دید پر  ایجاد  همچنین 

 .بازتر برای راننده
 شاسی  •
 سیستم هیدرولیک  •
 جام •
 الستیک لودر  •
 انواع الستیک لودر  •
 دلیل خرابی الستیک لودر  •

 قطعات مختلف الستیک لودر 
 شاسی

شاسی یکی از اجزائ مهمی است که در معرفی قطعات لودر از آن یاد می شود. لودر دارای شاسی 
لودرهای  تراکتور می باشند. این شاسی ها برا لودر های چرخ زنجیری یک پارچه می باشند و برای

 .چرخ الستیکی می توانند به صورت کمر شکن باشند

 سیستم هیدرولیک 

لودر  هیدرولیک  از سیستم  بریم،  نام می  لودر  هیدورلیک  از سیستم  لودر  ادامه معرفی قطعات  در 
سیال جهت انتقال نیرو از موتور ماشین به جام آن استفاده می شود. امروزه به بهینه سازی روغن ها

ست. و ، محافظت در برابر خوردگی و فرسایش در سیستم هیدورلیک افزایش یافته ا های هیدرولیک
و به کمک شیرهای فشار، خطا یابی سیستم های هیدرولیک و دیگر اعضای آن راحت تر شده است.  
بسیار زیادی تالش مورد   میزان  به  الکترونیکی و همچنین سیستم کنترل فرمان  کنترل  سیستم های 

 .نیاز را کم کرده و به دقت کنترل زیاد کرده است
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 جام

متری از   4/5تا    2/5جام های لودر به گونه ای طراحی شده که کار تخلیه را می توانند در ارتفاع  
ین را می دهند که عمل تخلیه بار را  پای لودر انجام دهند. این خصوصیت به این ماشین ها امکان ا

و  ها  لودر  بارگیری  و  بار  تخلیه  عمل  دهند.  انجام  آسانی  به  ها  کامیون  و  انتقال  های  ماشین  در 
به اجبار با مانور بسیاری همراه است. به همین دلیل اگر فضا کار کم باشد در   الستیک تینگا همچنین

در چرخ زنجیری می توانند در جا در محل خود  قدرت مانور لودر مشکل ایجاد می شود. قطعات لو
پیشرفت لودرهای   این سبب  به فضای زیادتری الزم دارند.  بچرخند، ولی لودرهای چرخ الستیکی 
کمر شکن شده است. اما در ادامه معرفی قطعات لودر به موارد دیگری از قطعات اشاره می کنیم از  

 .جمله الستیک لودر

 الستیک لودر 

مهم ترین بخش های لودر می باشد درست مانند الستیک جرثقیل که از اعضا حیاتی  الستیک لودر از
جرثقیل است و در میان تمامی اجزاء و نحوه نگهداری از لودر از جایگاه مهمی برخوردار است.  
همچنین دلیل اهمیت باالی این قطعه لودر ، قیمت الستیک لودر و نحوه خرید الستیک نیز اهمیت  

 .باالیی دارد

 
 

 

 



 

 انواع الستیک لودر 

بسته   و  باشد  می  بایاس  و  رادیال  ساختار  دو  دارای  لودر  نوع الستیک  دو  هر  استفاده  شرایط  به 
ساختار استفاده می شود. انواع الستیک لودری تیوبلس و الستیک لودری با تیوپ و نوار در درجه 

بستگی دارد و در   الستیک دامپتراک اول به نوع رینگ لودر که بر روی دستگاه نصب شده مانند
مرحله دوم به شرایط محیطی و نوع کاربری لودر بستگی دارد. مناسب است که در معادن سنگین 

یه  الستیک بابکت چینی  سنگ از الستیک لودر تیوبلس استفاده شود. پیش از استفاده از تایر لودر و
صورت تیوبلس و یا به همراه تیوب و نوار حتما به کاتالوگ و بروشور الستیک لودر مراجعه کنید. 
به هیچ عنوان الستیک تیوبلس را به همراه تیوب و نوار استفاده نکنید و یا همچین تایری که باید به  

 . یدهمراه تیوب و نوار استفاده شود را به صورت تیوبلس بر روی رینگ لودر نصب نکن
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 دلیل خرابی الستیک لودر 

ها به کار می رود از این رو برای نگهداری از الستیک ها باید ابتددا دالیدل خرابدی آن را بدانیدد. از 
 :جملددددده دالیدددددل خرابدددددی السدددددتیک لدددددودر مدددددی تدددددوان بددددده ایدددددن مدددددوارد اشددددداره کدددددرد

o  حرارت ناشی از داغ شدن درام ترمز، که بهترین راهکار آن استفاده از درام با ترکیب خدا  کدم
 .دمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی باشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

o فشدددددار بددددداد بدددددیش از حدددددد کددددده راهکدددددار آن تعدددددوی  سدددددایز تدددددایر مدددددی باشدددددد 
o  سرعت یا پیمایش بیش از اندازه که راهکار برطرف کردن آن استفاده از نوع الستیک متناسب بدا

نیاز می باشد. این نوع خرابی ها برخی اوقات با ترکیدن السدتیک همدراه اسدت و اکثدر در تایرهدای 
 .عقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب رخ میدهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

o ندن تایرها دلیل اصلی کم باد شدن تایرها می باشد در هنگام اتفاق افتادن این مشدکل، بی حرکت ما
لرزه می افتند. همچنین اگر دما تایر به حدد اسدتاندارد  الستیک ها از جمله الستیک دلیوم اندونزی به

ی برسد از این اتفاق پیشگیری می کند. برای جلوگیری از بروز ایدن مشدکل بایدد تدا حدد ممکدن از بد
حرکت ماندن وسیله جلوگیری کرد. گرم و سرد شدن هوا نیز در کدم یدا زیداد شددن بداد تایرهدا نقدش 

 .مهمی دارد

 
 


