
 ۱ 

  بولدوزر

  شني  D10N  -يك بولدوزر 

اسـت كـه داراي حركتـي آهسـته ،     ) تراكتـور داراي زنجيـر  (يك بولدوزر همانند يك موجودي خزنده 

است كه جهـت تحـت فشـار قـرار دادن مقـادير      ) معروف به تيغه(مجهز به مقادير زيادي اليه هاي فلزي 

اث جايگاههاي متفاوت بكار گرفته مـي  زياد خاك ، شن ، قلوه سنگ و غيره طي فرآيند ساخت و احد

اغلب به عنوان هرگونه وسايل نقليه سنگين مهندسي مورد استفاده قرار مي گيـرد  » بولدوزر « واژه . شود 

تجهيز شده با تيغه دوزر اشاره دارد ) معموالً نوع زنجيردار(اما اين واژه به طور دقيق تنها به يك تراكتور 

  .در بخشهايي به آن اشاره شده است و اين عنوان مفهومي است كه 

  تاريخچه واژه 

  به عنـوان مقـداري مـؤثر و  فـوق     » دوز  –بول « در آمريكه يك :   ۱۸۸۰حول و حوش سال

در گذشـته نشـان دهنـده    »   Bull – dosing« العاده از هرنوع دار يا مجاز به شمار مي امد 

 .نظير دهانة تفنگ بود  يك حركت سريع ، اجبار ، فشار يا تهديد و ارعاب ديگر

 S ۱۸۰۰    :   واژه فوق جهت علومي نظير مهندسي و همچنين در دستگاههاي فشـار آهنگـري

 .در سطوح افقي و هم تراز مورد استفاده قرار گرفت 

 ۱۸۸۶   » يك تپانچه با كاليبر بزرگ و شخصـي كـه آن را بـه دسـت مـي      به معني »  بولدوزر

 .گرفت ، بود 

  ۱۸۰۰اواخر سال   »buldizing  »  «   اسـتفاده ار نيرويـي   بـه معنـي   »  خاك بـرداري ماشـين

 .بزرگ در فشار آوردن به هرگونه مناع بود 

  و بعداً به عناون يك وسيله نقليه مورد استفاده قرار گرفت. 

« واژه و » بـول گريـدر   « پديدار شد اما در وهلـة اول بـه تيغـه هـاي       ۱۹۲۹كليه اين موارد در اوايل سال 

در . كـاربرد چنـدان وسـيع و گسـترده اي نداشـت        ۱۹۳۰شهرت يافت و تا اواسط سـال  » ه بولدوزر تيغ

اين اصطالح اشاره به كليه ماشـين هـا و ابـزار آالتـي دارد كـه در بخشـهاي متعـددي مـورد         حال حاضر 

  .است  » دوزر « اغلب همان مخفف »  بولدوزر « در كاربردهاي امروزي . استفاده قرار گرفته مي شود 

 

 

  


