
چگونه  دامپتراک  الستیک  نگهداری 
 شود؟انجام می

فکر   دامپتراک  نگهداری الستیک  مانند  ارزشمندی  قطعات  از  نگهداری  به عملیات  حال  به  تا  شاید 
های  هزینه  عناوین  میان  در  را  رده  دومین  یا  و  سومین  هزینه،  لحاظ  از  الستیک  باشید،  نکرده 
کاربری ماشین آالت الستیکی به خود اختصاص داده است. سوخت و نیروی انسانی نیز در رده های 

باید طریقهاو ابتدا  ها  این هزینه  کاهش  برای  دارند.  قرار  دوم  و  دامپترا ل  را   کنگهداری الستیک 
ترکیدن   با  است  ممکن  الستیک صاف  یک  دهید.  افزایش  را  آنها  مفید  عمر  بتوانید  تا  کنید  مطالعه 
میشود کار  خوابیدن  سبب   .نابهنگام، 
هر الستیک برای خود عمر مفیدی دارد و نمی شود مدت زمان مشخصی را برای آنها تعیین کرد. 

سال تخمین زد. عمر مفید الستیک    10تا    6بر اساس تجربه می شود عمر مفید هر الستیک را بین  
، الستیک جرثقیل به طریقه نگه داری و الستیک دامپتراک ماشین آالت سنگین مانند الستیک لودر،

ایت نکات مهم در نگه داری آنها ارتباط مستقیمی دارد. همچنین از نکات مهم دیگر نیز رانندگی  رع
الستیک   انقضای  تاریخ  با  تواند  می  و …  هوا  و  آب  گیری،  پنچر  تعداد  باد،  فشار  زیاد،  مدت  به 

 .ارتباط مستقیمی داشته باشد

با چه مواردی   این مطلب  در 
  آشنا می شویم ؟

الستیک  • نگهداری  و  عمر  افزایش  چگونگی 
 دامپتراک

 موارد مهم درباره نگهداری الستیک دامپتراک •

افزایش  چگونگی 
نگهداری   و  عمر 

 الستیک دامپتراک 
نه تنها برای افزایش عمر الستیک دامپتراک  
بلکه برای تمامی الستیک های بزرگ و گران 

، ابتدا باید به دنبال  الستیک جرثقیل قیمت مانند
طریقه درست “نگهداری الستیک دامپتراک”  

و دیگر انواع الستیک باشیم. الستیک 
دامپتراک از جمله الستیک هایی می باشد که  
می توان از آن استفاده تجاری نمود و آن را  
در سطح شهری و جاده ای مورد بهره وری 

ک باید نکاتی را رعایت کرد برای مثال یکی از این نکات این  قرار داد. برای افزایش عمر الستی
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است که شما نباید در مکان هایی که سیستم گرمایشی وجود دارد توقف کنید، همچنین توقف کردن در 
اماکنی که در آن مواد روغنی یا حل کننده موجود است ممنوع می باشد. از طرفی نیز کارهای  

نجام دادن آنها می توانید از الستیک دامپتراک نگهداری نمایید. از دیگری نیز می باشد که شما با ا
مهم است   الستیک لودر جمله نکاتی که در نگهداری الستیک دامپتراک و الستیک های دیگری مانند

 :به این موارد می شود اشاره کرد
 هنگام دور زدنکیلومتر در  5رعایت کردن حداکثر سرعت  •
 دامپتراک تمیز کردن طوقه و رینگ قبل از نصب تایر  •
 شکل دوره ای تنظیم کردن فرمان ماشین به  •
 هنگام سرد بودن آنها ها در تنظیم باد تایر  •
 آج تایر دامپتراک ساییدگی برسی میزان  •
 های استاندارد رینگ ه کار گرفتن ب •
 الستیک دامپتراک تعویض به موقع  •

این  کردن با رعایت 
توانید به موارد می 

نگهداری   افزایش عمر و
و   الستیک دامپتراک

های الستیک همچنین 
الستیک  دیگری مانند

کمک   سومیتومو ژاپن
شایانی کنید. رعایت این 
موارد با وجود اینکه 

چندان هزینه ای را در  
بر نمی گیرد اما دقت  
کردن به آنها بسیار به  
سالم ماندن الستیک  

 .کمک می کند
برای   • مهم  نکات 

الستیک نگهدار ی 

 دامپتراک
 TKPH خصشا •
 ر تایر منابع گرما د •

 

مووووارد مهوووم 
دربووووووووووووار  
نگهووووووووداری 
السووووووووووتیک 
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 دامپتراک
 نکات مهم برای نگهداری الستیک دامپتراک

در ادامه به صورت مفصل تر به ارائه نکاتی می پردازیم جهت نگهداری الستیک دامپتراک به شمما 
 :کممممممممممممممممممک ممممممممممممممممممی کنمممممممممممممممممد. ایمممممممممممممممممن نکمممممممممممممممممات عبارتنمممممممممممممممممد از

تنظیم باد الستیک دامپتراک به صورت روزانه و یا حتی به صورت چنمد مرحلمه در روز بسمیار  .1
مهم است و اولین قدم جهمت نگمه داری السمتیک دامپتمراک بمه شممار ممی رود. ایمن ممورد را بمرای 

نیز باید رعایت کنید زیرا در طمول  الستیک لیفتراک کره ای الستیک های ماشین های باربری مانند
 .روز فشممممممممممممممممار بممممممممممممممممار زیممممممممممممممممادی را تحمممممممممممممممممل مممممممممممممممممی کننممممممممممممممممد

 و یا نصب آب پاش به خنمک کمردن السمتیک کممک کنیمد سیستم های خنک کننده ماشین با کمک .2
یکی از مهمم تمرین نکمات نگهمداری السمتیک دامپتمراک توجمه بما ظرفیمت بمار و همچنمین دممای  .3

 . TKPH السممممممممممتیک مممممممممممی باشممممممممممد یمممممممممما همممممممممممان شمممممممممماخص
یا و جنس خاک معمدن و همچنمین میمزان شمیب مسمیر دقت کردن به آج الستیک متناسب با جغراف .4

ت بماالیی نیز ایمن مسمئله از اهمیم الستیک بابکت چینی  حرکت نیز بسیار مهم می باشد. خصوصا در
 .برخممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموردار اسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت

 انممممممممممممممممممممدازه گیممممممممممممممممممممری هفتگممممممممممممممممممممی عممممممممممممممممممممم  آج .5
توجه و اندازه گیری روزانه خراش ها و صمدمات وارده بمر دیمواره و آج تمایر بمه دلیمل کمار در  .6

 شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرایط معمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدنی 
خرید الستیک دامپتراک با برند مناسب و معتبر نیز بسیار مهم می باشد. چرا که برند های معتبر  .7

واد اولیه خوب سبب می شوند تا تمایری کمه تولیمد ممی کننمد نیمز در برابمر عواممل با به کار گیری م
مخرب مقاومت بیشتری از خود نشان دهد. اما رعایت ایمن نکمات بمرای تممامی السمتیک هما الزاممی 

بمرای خریمد السمتیک دامپتمراک  الستیک دلیوم اندونزی است. ب عنوان مثال شما می توانید از برند
استفاده کنید زیرا عالوه بر اینکه برای تمامی ماشین ها در سایز همای متفماوت تمایر تولیمد ممی کنمد، 

 .یت بسیار باالیی نیز برخوردار هستند و شهرت جهانی دارنداین تایر ها از کیف  بلکه
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 TKPH شاخص         

کلمه TKPH شاخص  میزان   Kilometers perHour -Tonneمخفف  که  معنا  این  به  است. 
الستیک  “نگهداری  در  که  شاخص  این  باشد.  می  ساعت  در  حرکت  سرعت  به  نسبت  بار  تحمل 

اخص  به کار برده شده است که ش TMPH دامپتراک” نقش دارد، در برخی از برند ها با عبارت
مسافت در آنها مایل است به جای کیلومتر. همچنان که واضح و معلوم می باشد که هر چه میزان بار 
و فشار بر روی الستیک بیشتر باشد، باید الستیک با سرعت کمتری در شرایط معدنی حرکت کند.  

شود و هرچه سرعت دامپتراک بیشتر شود، باید از وزن باری که بر الستیک ها واقع شده است کم  
شود می  بیشتر  معدنی  الستیک  بار  قدرت  میزان  شود  کم  دامپتراک  سرعت   .هرچه 

 10-10-20قانون
یکی دیگر از راه های نگهداری الستیک دامپتراک استفاده از این قانون می باشد. این قانون به این  

بال  یا  شود.  کم  بار  وزن  از  درصد  ده  باید  درصد سرعت  ده  افزایش  با  که  باشد  می  با  معنا  عکس 
در اینجا به این معناست که   20افزایش ده درصد بر وزن باید ده درصد از سرعت کم شود. عدد  

 .درصد بار نامی دستگاه و یا سرعت نامی دستگاه از آن انتظار داشت 20هیچگاه نباید بیش از 

  

 منابع گرما در تایر 

همچنان که در باال گفته شد گرما از عوامل مخرب در تایرها می باشد. که برخمی از ایمن عواممل را 
و بار و مسافت نام برده شد. اما به غیر از این ها عوامل دیگری نیز موجود اسمت کمه سمبب سرعت  

 .گممممممممممممممممرم شمممممممممممممممممدن و تخریممممممممممممممممب السمممممممممممممممممتیک مممممممممممممممممی شمممممممممممممممممود
فشار باد نادرست الستیک ها: فشار باد کمتر از حد استاندارد برای هممه السمتیک هما مخمرب ممی  •

تشکیل دهنده الستیک دامپتراک می باشد. باد کمتر از میزان مجاز سبب تغییر شکل بیش از حد مواد 
 .شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممود

 .عمممممم  آج: آج همممممای سمممممنگین و ضمممممخیم بیشمممممتر مسمممممتعد دا  شمممممدن ممممممی باشمممممند •
مواد به کار رفته در هنگام ساخت: مواد مقاوم در برابر بریدگی به دلیل ضخامت و استحکام بیشتر  •

 .مممممممممممممورد نیمممممممممممماز، بیشممممممممممممتر در معممممممممممممرض دا  شممممممممممممدن مممممممممممممی باشممممممممممممند
 وضعیت مکانیک دستگاه •
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