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  فصل اول  

  هيدروليك   تعريف 

لمي است كه درباره چگونگي استفاده از انرژي نهفته شده ، در ماليات تحت فـشار بـراي                  هيدروليك  ، ع   

ولي منظـور از    . مايعات مي تواند آب يا روغن باشد        . انتقال حركت  و نيرو  مورد  استفاده قرار  مي گيرد            

  .هيدروليك در اين درس هيدروليك روغني مي باشد 

  :استفاده قرار مي گيرداز هيدروليك در صنعت به دو شيوه مورد 

  هيدرو استاتيك - 1

   هيدرو ديناميك-2

  :هيدرو استاتيك 

  . استفاده از فشار روغن براي انتقال قدرت را هيدرو استاتيك  مي گويند

  : هيدروديناميك  

  .استفاده از سرعت و نيروي جنبشي روغن  در انتقال قدرت را هيدروديناميك مي نامند

  : مزاياي سيستم هيدروليك 

  سادگي طراحي - 1

يك سيستم هيدروليك در مقايسه با انواع مكانيكي مشابه ، قطعات متحرك كمتري دارد ، لذا   

از نظر ساختمان بسيار ساده و كارآمد مي باشد و با انتقال روغن توسط خطوط انتقال به هر نقطه مورد 

در صورتيكه در .  يافت نظر ميتوان به حركتهاي خطي يا دوراني با قدرت باال و كنترل مناسب دست

جهت انتقال قدرت و .. يك سيستم مكانيكي به مجموعه اي از چرخدنده ، بادامك ، كالچ ، اهرم و 

  . حركت نياز مي باشد 

   قابليت افزايش نيرو - 2

  .. در سيستم هيدروليك در هنگام نياز ، مي توان بسادگي نيروها را تا صدها برابر افزايش داد 
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  ت كنترل  سادگي و دق- 3

  نيروهاي بزرگ با اعمال كمترين نيروي ممكن قابل كنترل مي باشند 

   انعطاف پذيري -4

.. ) مانند زنجير ، تسمه ، كوپلينگ ، گاردان و ( استفاده از لوله ها و شيلنگها بجاي اجزاء مكانيكي 

 هيدروليك را مي مشكالت و محدوديتهاي موقعيتي را به حداقل رسانده ، بگونه اي كه اجزاء يك سيتم

  . طراحي نمود ) از نظر موقعيت ( توان بصورت كامالً انعطاف پذير 

   راندمان - 5

سيستم هيدروليك داراي راندمان باال با تلفات اصطكاكي كم ميباشد وهزينه انتقال قدرت در آن پايين 

 و مكانيكي ، بازده سازگاري اين سيستم با اجزاء كنترلي ديگر مانند اجزاء برقي ، الكترونيكي. است 

سيستم هيدروليك ازنقطه نظر كاهش هزينه هاي نگهداري نيز . اقتصادي بااليي را موجب شده است 

  . مزاياي فراواني دارد 

   اطمينان -6

استفاده از شيرهاي اطمينان و سوئيچهاي فشاري و حرارتي ، سيستمهاي هيدروليك را نسبت به 

هم اكنون هيدروليك در كليه شاخه . نان كافي برخوردار نموده است افزايش ناگهاني بار از قابليت اطمي

بيل كاربرد هيدروليك در يك  زير بعنوان مثال شكل . هاي صنعت كاربرد فراواني يافته است 

 .  را نشان مي دهد  هيدروليكي مجهز به سيلندرهاي بزرگهيدروليكي 
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  كي تصوير ببل هيدروليكي مجهز به سيلندر هاي هيدرولي

 

 

  

::معايب سيستم هاي هيدروليكي معايب سيستم هاي هيدروليكي    

: سيستم هاي هيدروليكي ضمن داشتن مزاياي فوق داراي معايبي نيز مي باشند كه عبارتند از   

احتياج به لوله ها ، شيلنگها و بست هاي قوي به علت باال بودن فشار در سيستم هاي هيدروليكي و احتياج به - 1

. بازديد و سرويس هاي خاص   

 و غبار و كثافات ، زنگ زدگي ، حرارت زياد و به كار بردن روغن هاي نا مرغوب باعث كـاهش شـديد                        وجود گرد -2

  . راندمان و يا از كار افتادن سيستم مي شود 
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  اجزاء تشكيل دهنده سيستم هيدروليك 

  عوامل تشكيل دهنده سيستم هيدروليك ، صرفنظر از كاربرد آنها ، به چهار قسمت اصلي تقسيم 

  : د مي شون

  مخزن جهت نگهداري سيال - 1

پمپ ، جهت به جريان انداختن سيال در سيستم كه توسط الكترو موتور و يا محركه  - 2

 . ديگري بكار انداخته مي شود 

 شيرها ، براي كنترل فشار ، جريان و جهت حركت سيال  - 3

) براي توليد حركت دوراني  هيدروموتور سيلندر براي ايجاد حركت خطي و يا( عملگرها  - 4

 .جهت تبديل انرژي سيال تحت فشار به نيروي مكانيكي 

نشان داده شده  زير قسمتهاي اصلي سيستم هيدروليك و ارتباط آنها با يكديگر بطور شماتيك در شكل

  .است 
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   مكانيكي و هيدروليكي ، مقايسه سيستم هاي الكتريكي 

ي ، مكانيكي و هيدروليكي معرفي و درجدول زير اجزاء مورد استفاده در روشهاي انتقال قدرت الكتريك

  . مقايسه گرديده اند 

 هيدروليكي  مكانيكي  الكتريكي  

چرخها ، محورها ، چرخدنده ها ،  سيمها و كابلها توزيع يا انتقال 
بادامكها ، گوه ها ، پيچها ، پوليها 

 .....، تيرها ، تسمه ها ، كالچها و 

 لوله ها و شيلنگها 

رانسفورمرها ، سوئيچها ، ت كنترل 
تنظيم كننده ها ، رله ها 

 ..و 

فرم اجزاء كنترلي به فضا، وزن ، 
 . بستگي دارد ... اندازه ، شكل و 

شيرهاي كنترل فشار ، 
كنترل جريان و كنترل 

 جهت 
چرخها ، پيستونها ، اهرمها ،  سولونوئيدها و موتورها  عملگر

 ...چرخدنده ها و 
سيلندرها و موتورهاي 

  هيدروليكي
انباره ها و مخازن ذخيره  چرخهاي طيار  باطريها ذخيره انرژي 

 روغن 
شيرهاي اطمينان ،  مقاومت قطعات ، قفلهاي ايمني فيوزها و مدارهاي ترمزي وسايل ايمني 

سوئيچهاي فشاري و 
 فيوزهاي هيدروليكي 
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                                                              فصل دوم

   
         هيدروليك پايه اي اصول   

بكارگيري سيال تحت فشار درانتقال و كنترل قدرت در تمام شاخه هاي صنعت روزبروز در حال افزايش 

استفاده از قدرت سيال تحت فشار ، سبب بوجود آمدن دو شاخه مهم هيدروليك و پنوماتيك در .است 

واي فشرده ودر هيدروليك ، روغن و ديگر مايعات بعنوان سيال در پنو ماتيك ه. صنعت گرديده است 

  . عامل مورد استفاده قرار مي گيرند 

مايعات داراي خصوصياتي سبيه جامدات هستند با اين تفاوت كه مي توانند پمپ شوند و از دورن لوله 

  . ها بمنظور انجام كار جريان يابند 

و سرعتهاي حركتي باال مورد نياز )  تن 1تا حدود ( پايين از پنوماتيك در مواردي كه نيروهاي نسبتاً 

در صورتيكه كاربرد سيستمهاي هيدروليك عمدتاً درمواردي است كه قدرتهاي . باشد استفاده مي شود 

  . باال و سرعتهاي كنترل شده دقيق مورد نظر باشد 

  . اساس كار سيستمهاي هيدروليكي بر قانون پاسگال استوار است 

  سكال قانون پا

  ) با صرف نظر كردن از وزن سيال . ( فشار سرتاسر سيال درحال سكون يكسان مي باشد  - 1

 . در هر لحظه ، فشار استاتيك درتمام جهات برابر است  - 2

 . فشار سيال در تماس با سطوح بصورت عمودي اعمال مي گردد  - 3

  . كند  مي بيان    قانون پاسكال رازير شكل 



 12

  
  يك سيلندر هيدروليكي جهت نيروها در 

  )  زير شكل. ( فشار در نيروهاي ثابت و يكسان با سطح نسبت معكوس دارد  - 4

  

 
  نيروها در  سيلندر هيدروليكي 

 وارد شود ، چون طبق قانون پاسكال فشار در داخل  مايع F1 نيروي A1 اگر بر سطح باال در شكل 

 به اندازه نسبت F2يكسان مي باشد ، نيروي 
1
2

A
A F1 خواهد بود  .  

  : يعني 

                                                 
2
2

A
F  , P2 = 

1
1

A
FP1 =  

           P1 = P2                                    :   طبق قانون پاسكال 

                                                      
1
1

A
F =

2
2

A
F            F2 =F1 

1
2

A
A          

  :  به صورت زير خواهد بود S2 به S1و نسبت تغيير مكان 
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2
1

S
S  = 

1
2

A
A  = 

1
2

F
F  

  :  نسبت فشارها با عكس نسبت مساحت ها برابر خواهد بود ،يعني داريم  زير به همين جهت در شكل

    F1 = F2 = F  

F1 = P1 . A1  
                                  P1 . A1 = P2 . A2 
F2 = P1 . A2 

                        

      
2
1

P
P  = 

1
2

A
A l  

  
  نسبت فشارها به سطح مقطع در هيدروليك  

   

  . مشاهده مي شود  زير چگونگي عملكرد سيلندرهاي هيدروليكي بطور ساده در شكل 

  
 چگونگي عملكرد سيلندر هيدروليكي 
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  تعريف پارامترها در سيتسم هاي هيدروليك 

   (m)رم جسم ج

  . جرم يك جسم كميت موادي است كه جسم را در بر مي گيرد 

   (w)وزن جسم 

وزن يك جسم نيرويي است كه از طرف جاذبه زمين بر آن جسم اثر مي كند ، رابطه وزن و جرم چنين 

  . است 

W = وزن جسم بر حسب                    w = m . g  kg m / s2      

M = لوگرم جرم جسم بر جسب كي  

G =  شتاب ثقل بر حسبm / s2   

 ) γ(وزن مخصوص 

وزن واحد حجم جسم را وزن مخصوص آن جسم مي نامند كه در سيستم متريك بر حسب كيلوگرم 

  .  بيان مي شود (N / m3) با نيوتن به متر مكعب (kgf / m3)نيرو بر متر مكعب 

 ) ρ (جرم مخصوص 

مقدار جرم درواحد حجم جسم را جرم مخصوص آن جسم مي نامند كه در سيستم منريك بر حسب 

  .  بيان مي شود (kg / m3)كيلوگرم بر متر ككعب 

  : رابطه بين وزن مخصوص و جرم مخصوص به صورت زير است 

   γ = ρ . g  
   ) D(چگالي 

 .  است 40OCسبت وزن يا جرم يك جسم به وزن يا جرم آب هم حجم آن جسم در دماي چگالي ن

   (F)نيرو 

يك نيرو با راستا ، جهت ، اندازه و نقطه اثر خود مشخص و تعريف مي شود و مقدار آن در سيستم 

  .  بيان مي گردد (N) يا نيوتن (kgf)متريك بر حسب كيلوگرم نيرو 
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   (P)فشار 

حد سطح وارد مي شود فشار نام دارد كه در سيستم متريك برحسب كيلوگرم نيرو نيرويي كه بر وا

  .  بيان مي گردد Pascal يا (bar) يا (kgf / m2)بر متر مربع 

فشار نسبي كه در هيدروليك كاربرد زيادي دارد عبارت است از فشار اندازه گيري شده نسبت به 

  فشار اتمسفر 

 و فشار Paاگر فشار مطلق را به .  به خط مبناي صفر است فشار مطلق معرف ميزان فشار نسبت

  Pa = P0 + P:    نشان دهيم داريم P0 و فشار اتمسفر را با Pنسبي را با 

::در استفاده از سيستم هاي هيدروليكي نياز به عوامل زير مي باشد در استفاده از سيستم هاي هيدروليكي نياز به عوامل زير مي باشد    

. روغن هاي هيدروليك كه بايد خواص به خصوصي را دارا باشند - 1  

.  زاتي كه روغنهاي هيدروليك  را در جهت مورد نظر به كار گيرندوسايل و تجهي- 2  

   : :OOiillss        HHyyddrraauulliiccروغنهاي هيدروليكروغنهاي هيدروليك                                          

در سيستم هيدروليكي كه روغنهاي هيدروليك عامل انتقال حركت و نيرو مي باشند براي به دست آوردن خواص  

 خارج كرده و مواد معدني و شيميايي به خصوصي به آنها اضافه مي       مطلوب ، مواد مضر آنها را حتي االمكان

.شود   

 

::وظايف روغنهاي هيدروليك وظايف روغنهاي هيدروليك    

:وظايف مورد انتظار از روغن هيدروليك عبارتند از   

توانايي انتقال حركت و نيرو با راندمان باال - 1  

روغنكاري قطعات داخلي سيستم براي جلوگيري از زنگ زدگي و فرسايش آنها - 2  

غلظت آنها به قدري باشد  كه به راحتي در مدار حركت نمايد و چنان رقيق نباشد كه از بين قطعات نشت نمايد - 3

. ، بلكه در بين قطعات متحرك فيلم روغني تشكيل دهد و يك حالت آب بندي ايجاد نمايد   
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ادياتور و كولر روغن ر( با انتقال حرارت قطعاتي كه به آن در تماس هستند به وسايل خنك كننده سيستم - 4

. كمك نمايد ) عيدروليك   

جمع آوري و انتقال مواد زائد و ذرات بسيار ريزي كه در اثر فرسايش از قطعات جدا شده اند را به خوبي انجام - 5

. دهد  و از رسوب آنها بر روي قطعات سيستم جلوگيري كند   

روغن . يهاي روغن تعريف شده آن دستگاه باشد مشخصات روغن مصرفي هر دستگاه بايستي دقيقاً منطبق با ويژگ

هرگونه . مصرفي ، توسط سازنده دستگاه ، با توجه به بار وارده ، دما و ديگر شرايط كاري دستگاه تعيين مي شود 

انحراف در مشخصات روغن تعيين شده ، منجر به خسارات تدريجي و نا محسوس و يا سريع و محسوس خواهد 

. ه روغن ، از صحت مشخصات مورد انتظار اطمينان حاصل خواهد شد با آزمايش نمون . شد   

. گاهي اوقات روغن آزمايش شده به دليل مسائلي نظير موارد زير فاقد شرايط الزم جهت مصرف خواهد بود   

فعل و انفعال شيميايي و فساد روغن- 1  

عدم وجود مواد افزودني الزم - 2  

عدم تطبيق ويسكوزتيه- 3  

  آلودگي با آب- 4

آلودگي با گرد و غبار - 5  

آلودگي با سوخت - 6  

آلودگي با ديگر مواد - 7  

 ويژگيهاي روغن هيدروليك

::حفاظت قطعات در مقابل زنگ زدگي و خورده شدن حفاظت قطعات در مقابل زنگ زدگي و خورده شدن    

تركيب فلزات با اكسيژن را اصطالحاً زنگ زدگي مي گويند كه در اثر آن مقداري به حجم جسم در محل زنگ زده 

. اضافه مي گردد   

وامل اسيدي بر روي فلزات و در نتيجه حل شدن فلزات در آنها را كه باعث كم شدن از حجم جسم در تاثير ع

. محل تاثير ميگردد را خورده شدن فلز مي گويند   
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. زنگ زدگي قطعات متحرك در محل تماس باعث اضافه شدن اصطكاك بين آنها و گاهي گريپاژ كردن مي گردد   

قي و پيدايش سطوح ناصاف بين قطعات متحرك شده ، ميزان فرسايش قطعات و خورده شدن قطعات باعث ايجاد ل

. نشت روغن را باال مي برد   

براي حفاظت قطعات در مقابل زنگ زدگي و خرده شدن در اثر عوامل اسيدي ، مواد شيميايي بنام مواد افزودني به 

.روغن اضافه مي گردد   

::مواد افزودني مواد افزودني    

به همين . ت خام تهيه مي شود فاقد ويژگيهاي كافي جهت كار در دستگاهها مي باشد معموالً روغن پايه كه از نف

 دليل با توجه به مورد مصرف روغن ، براي تعيين خواصي مثل ضد اسيد ، ضد كف و غيره 

موادي به روغن پايه اضافه ميگردد كه بخش قابل توجهي از قيمت تمام شده روغنهاي توليدي را تشكيل مي دهد  

                                                                    TT..BB..NN (  ( TToottaall    BBaassee    NNuummbbeerr( ( قليايي روغن قليايي روغن عدد عدد 

كـه بـراي خنثـي    )  KO H  (  قليـا   يـا عدد خنثي شدن يك روغن عبارت است از مقدار بـاز 

  .  مي باشد mg  KOH  /  grكردن مواد اسيدي موجود در يك گرم الزم است و واحد آن 

مجاز در موتورهاي ديزلي     T.B.Nحداقل  . ور خيلي مهم است     عدد قليايي براي روغن هاي موت     

  :به صورت زير محاسبه  مي شود  

30% + 1 × )T.B.N حداقل ) =   روغن نوT.B. N مجاز   

   : :TT..AA..NN ( (NNuummbbeerr  TToottaall    AAcciidd    ( ( عدد اسيدي روغن  عدد اسيدي روغن                              

  ز مقدار اسيد  سنجيده مي شود و آن عبارت است اmg  KOH  /  grعدد اسيدي بر حسب 

 ) HCL04  , HCL  (  كه براي خنثي كردن مواد بازي موجود در يك گرم روغن الزم است  .  

  . اگر عدد اسيدي روغن از يك مقدار معين بيشتر شود ، روغن بايد عوض شود 

::زيانهاي عدم وجود خاصيت قليايي در روغن زيانهاي عدم وجود خاصيت قليايي در روغن    
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.  و نهايتاً به اسيد تبديل مي شود S03 و تا حدي به S02در اثر احتراق به ) گازوئيل و گاز ( گوگرد در سوختها 

لذا گوگرد از لحاظ اسيدي كردن روغنها مهم است ،  اما همين گوگرد يكي از عناصر تشكيل دهنده بسياري از 

   بي ضرر است  %0.5چنين گوگردي كه به صورت تركيب وجود دارد ، تا ميزان . مواد افزودني نيز مي باشد 

قرار مي گيرند و عليرغم عدم ميل تركيبي آنها نسبت به ) اكسيژن (  كننده در معرض تماس با هوا روغنهاي روان

اكسيژن ، به علت باال بودن درجه حرارت كار آنها و نيز حضور فلزاتي مثل مس و آهن كه كاتاليزور هستند ، 

  . واكنش اكسيداسيون روغنها اتفاق مي افتد و اين مواد اكسيد مي شوند 

  . رين روغنها در مقابل حرارتهاي باال قادر به تحمل نيستند و اكسيده مي شوند بهت

:تأثير اكسيداسيون روغنها    

. اكسيداسيون روغنها باعث افزايش ويسكوزتيه روغنها مي شود - 1  

. رسوبات حاصل از اكسيداسيون ممكن است باعث چسبيدن قطعات به يكديگر شوند - 2  

يون ، باعث ساييده شدن آنها و نيز سبب مسدود شدن سوراخهاي فيلترها و راههاي رسوبات حاصل از اكسيداس- 3

. باريك عبور روغن مي شوند   

به طور خالصه ، ايجاد اسيد و عدم وجود قليا جهت خنثي نمودن آن ، كف كردن زياد ، جدا نشدن روغن از آبي 

جزء صدمات )  جاري شدن روغن عدم( كه احتماالً با آن مخلوط مي شود ، خوردگي و ويسكوز شدن 

. اكسيداسيون روغنها به شمار مي روند   

   : :FFooaammiinngg    ت در مقابل ايجاد كف ت در مقابل ايجاد كف مممقاومقاو                                

اين حالت در اثر پمپاژ دائمي روغن ، لرزش سيستم ، . مخلوط شدن هوا با روغن هيدروليك ايجاد كف مي نمايد 

 به وجود مي آيد و كف كنندگي بيشتر از حد مجاز باعث اختالل تالطم روغن در مخزن و پايين بودن سطح روغن

. در كار پمپ روغن مي گردد   

مقدار كف كنندگي بر حسب                 
L

ML سنجيده مي شود  .  
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ال چون طراحي سيستم هاي هيدروليك بر اساس عدم تراكم روغن انجام مي گيرد ، وجود كف در سيستم باعث با

. رفتن درجه تراكم و در نتيجه پايين آمدن راندمان مي گردد   

                                                                              WWaatteerr  SSeeppaarraattiioonn          ))آب زدايي آب زدايي ( ( درجه تمايل به جدا شدن از آب درجه تمايل به جدا شدن از آب 
مي دهد كه روغن را ليز يا ) ذرات معلق آب در روغن ( مخلوط شدن آب با روغن تشكيل امولسيوني 

وده كه ممكن است مانع كار عادي سيستم هيدروليك گردد و احتماالً داراي خوردگي نيز چسبنده نم

  . خواهد بود 

لذا توانايي و تمايل روغن هيدروليك به جدا . جدا سازي آب از روغن هيدروليك امري ضروري است 

  . شدن از آب از خواص مطلوب آن بوده و اهميت زيادي دارد 

درجه تمايل روغن به اسيدي (  شده بستگي به شاخص اسيدي روغن درجه خوردگي امولسيون ياد

با توجه به اينكه باال بودن درجه خورندگي باعث . دارد ) شدن در اثر تماس و مخلوط شدن با آب 

فرسودگي قطعات مي شود ، باال بودن درجه تمايل به جدا شدن از آب و پايين بودن درجه تمايل به 

. ارد اسيدي شدن اهميت زيادي د  

::زيانهاي ناشي از وجود آب در روغن زيانهاي ناشي از وجود آب در روغن    

آب از . روغنها نبايد آب داشته باشند ، زيرا آب اثرات نامطلوبي روي كارائي روغنهاي گوناگون دارد 

وارد روغن مي شود كه بايد ) مثل احتراق سوخت در موتورها و نشت آب در توربينها ( طريق گوناگون 

اندازه گيري مقدار آب از لحاظ اثري كه روي خواص بازدارنگي ، . د به طريقي  مثل تبخير از آن جدا شو

. خوردگي و اكسيداسيون روغن دارد ، ضروري است   

 برابر داشته باشد و در بعضي از ياتاقانها خوردگي 10 تا 3وجود آب مي تواند روي عمر روغن ، اثري 

ي تجهيزات پنيوماتيك ، طوري بعضي روغنها مثل روغن توربين و روغن ها. شديد به وجود آورد 

در حالي كه اكثر روغنها تنها نسبت . ساخته مي شوند كه نسبت به آب مقاومت بيشتري داشته باشند 

به مقادير بسيار كم رطوبت مقاوم هستند ، ملي مقدار زياد آب بايد در مدت زمان معيني از آنها جدا 

                                                                                                   . شود 
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آب در روغن موتور اگر . روغنهاي هيدروليك و روغن موتورها نيز نسبت به رطوبت حساس هستند 

مي نمايد كه ممكن ) كف سفيد رنگ در موتور ( تبخير شود با ماده پاك كننده روغن توليد امولسيون 

در .  مسدود كند ، ضمن آنكه باعث زنگ زدن و خوردگي نيز مي شود است سوراخهاي فيلتر روغن را

 1/0روغنهاي هيدروليك نيز وجود آب باعث خوردگي مي شود و حد تحمل اين نوع روغنها ، عموماً زير 

                                                                                     .   در صد است 

                                                                                                                          :: و حفاظت قطعات در مقابل فرسايش  و حفاظت قطعات در مقابل فرسايش روغنكاريروغنكاري

روغن هيدروليك بايستي بتواند ضمن نفوذ در فواصل بسيار كوچكي كه بين قطعات متحرك وجود دارد 

پرنمايد و فيلم به قدري باشد كه فاصله مذكور را ) كه غالباً گرم هستند ( و چسبندگي آن با سطوح 

روغني بين قطعات تشكيل دهد تا از اصطكاك بين انها جلوگيري شده ، حركت راحت تر انجام گرفته و 

                                                               . سائيدگي قطعات به حداقل خود برسد 

فرسايش كه معموالً از تركيبات روي ضمناً براي حفاظت قطعات متحرك در مقابل فرسايش ، مواد  ضد 

اين مواد در هنگام كار از روغن جدا شده و به سطوح مي . يا فسفر هستند به روغن اضافه مي شود 

           . چسبند و از فرسايش آنها جلوگيري مي كنند 

                                              

                                                                                          ) :) :درجه تراكم درجه تراكم پايين بودن پايين بودن ( ( مقاومت در مقابل تغيير حجم مقاومت در مقابل تغيير حجم 

. بنابراين تحت اثر نيروهاي تراكمي مي باشد . روغن هيدروليك عامل انتقال حركت و نيرو مي باشد 

چون متراكم شدن روغن . مقاومت روغن در مقابل اين نيروها و عدم تراكم آن از خواص مطلوب است 

                . هاي وارده باعث پايين آمدن راندمان مي گردد هيدروليك در اثر نيرو

                                                                                                                                                                                                  SSttaabbiilliittyy             ::دوام دوام 

گذاشته و به كارگيري روغن هيدروليك در حرارت زياد ، به تدريج در تركيب شيميايي روغن تأثير 

  . نيز تغيير مي دهد  ) …غلظت ، قابليت روغنكاري ، جلوگيري از كف و ( خواص فيزيكي آن را 
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بنابراين هر چه زمان ايجاد اين . دوام روغن هيدروليك عبارت است از مقاومت در مقابل تغييرات 

                                              . تغييرات در روغن بيشتر به طول انجامد روغن بادوامتر است 

دوام روغن هيدروليك از خواص مهم آن است و در سالم ماندن قطعات هيدروليكي و طويل شدن عمر 

                                                                              . كاري آنها نقش عمده اي دارد 

  لزجت يا ويسكوزيته

رف ميزان اصطكاك داخلي يا مقاومت سيال در مقابل جاري شدن است و لزجت يا ويسكوزيته مع

  . بعنوان يكي از عوامل اصلي انتخاب سيال در سيستم هيدروليك مطرح مي گردد 

  نتايج حاصل از باال بردن لزجت سيال در سيستم هيدروليك 

  افزايش مقاومت درمقابل جريان يافتن سيال در سيستم هيدروليك  - 1

 درت ،در نتيجه افزايش افتهاي اصطكاكي افزايش مصرف ق - 2

 افزايش افت فشار بواسطه عبور روغن از لوله ها و شيرها  - 3

 افزايش درجه حرارت به واسطه اصطكاك  - 4

  : نتايج حاصل از پايين بودن لزجت يا ويسكوزيته در سيستم هاي هيدروليك      

  افزايش نشتي از آب بند كننده ها  - 1

 ست فيلم روغن بين اجزاء متحرك افزايش سائيدگي در نتيجه شك - 2

  VViissccoossiittyy      IInnddeexx  ::                  شاخص ويسكوزتيه شاخص ويسكوزتيه                   

. شاخص ويسكوزتيه نشان دهنده درجه تغيير ناپذيري غلظت روغن در اثر تغييرات درجه حرارت است 

  . هر چه اين تغييرات غلظت كمتر باشد روغن داري شاخص غلظت باالتري خواهد بود 

 سيستمي در درجه حرارت ثابت كار مي كند و يا تغييرات درجه حرارت كم است ، توجه به بنابراين اگر

شاخص ويسكوزتيه روغن هيدروليك ضروري نيست و روغن فقط با توجه به درجه حرارت كار انتخاب 

                                                                                                . مي شود 
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چنانچه تغييرات درجه حرارات زياد باشد ، در انتخاب روغن هيدروليك ضمن در نظر گرفتن درجه 

حرارت ، روغني با شاخص غلظت باالتري انتخاب مي شود ، تا تغييرات درجه حرارت اثر زيادي در 

                                                                                                   . غلظت آن نگذارد 

   : :FFllaasshh    PPooiinntt            نقطه اشتعال روغن نقطه اشتعال روغن 

نقطه اشتعال روغن درجه حرارتي است كه روغن هيدروليك در آن درجه حرارات شروع به بخار شدن 

  .كند ، به طوريكه اگر در مجاورت شعله قرار گيرد در يك لحظه مشتعل گردد و خاموش شود 

::ق ق نقطه احترانقطه احترا   

كمترين درجه حرارتي كه در آن روغن آنقدر بخار توليد كند كه در اثر آتش زدن آتش بگيرد و احتراق 

. آن ادامه پيدا كند   

  PPoouurr      PPooiinntt  ::                نقطه ريزش يا سيالن روغننقطه ريزش يا سيالن روغن

نقطه ريزش يا سيالن ، پايين ترين درجه حرارتي است كه در آن درجه حرارت روغن توانايي جاري 

به عبارت ديگر نقطه ريزش يا سيالن ، . فظ كرده و بتواند قطعات را روغنكاري نيز بنمايد شدن را ح

پايين ترين درجه حرارتي است كه روغن بتواند وظايف خود را انجام دهد يا كمترين دمايي كه روغن 

. مي تواند در آن جاري باشد   

ل توجه است ، زيرا در اين صورت روغن باال بودن نقطه اشتعال و پايين بودن نقطه ريزش از خواص قاب

در شرايط حرارتي باالي كار ، ديرتر تبخير و در درجات پايين تر نيز بهتر جريان يافته و وظايف خود را 

.       انجام مي دهد   
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        ::RReesseerrvvooiirr                                مخزن روغن هيدروليكمخزن روغن هيدروليك

. غن هيدروليك وجود داشته باشد در هر سيستم هيدروليك الزم است مخزني جهت نگهداري رو  

::وظايف مخزن هيدروليك وظايف مخزن هيدروليك    

:وظايف عمده مخزن هيدروليك عبارت است از   

توانايي نگهداري تمام روغن سيستم- 1  

در شرايط كار غير عادي از كولر روغن ( دفع گرماي حاصل از كار موتور و پمپ در حالت عادي - 2

)استفاده مي شود   

  از روغن جداسازي هوا و مواد خارجي- 3

::ساختمان يك مخزن يا تانك هيدروليك ساختمان يك مخزن يا تانك هيدروليك    

. يك مخزن هيدروليك از اجزاء زير تشكيل شده است   

  توري درب تانك براي جلوگيري از ورود مواد زائد به مخزن در موقع ريختن روغن - 1

 صفحه موج گير براي آرام كردن حركت روغن برگشتي از سيستم به طرف لوله مكش و به - 2

  امكان ته نشيني مواد زائد و جدا شدن هواي محلول در روغن وجود آوردن

اين فيلتر .  فيلتر و لوله مكش براي تصفيه روغن جريان يافته به سمت پمپ براي مكش - 3

.  سانتيمتر از كف مخزن باالتر نصب شود 5/2بايستي حداقل   

  ميله يا شيشه اندازه گيري براي بازديد سطح روغن در مخزن - 4

برگشت روغن از سيستم به مخزن لوله - 5  

فيلتر هواكش براي جلوگيري از ورود گرد و غبار به مخزن و ارتباط مخزن با هواي خارج - 6  

پيچ تخليه براي تخليه روغن در موقع تعويض روغن يا موارد ديگر - 7  

دريچه تميز كردن براي تميز كاري مخزن - 8  

  كه مي توانند هوا را با فشاري حدود بعضي از مخازن هيدروليك داراي سوپاپهايي هستند
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2bar   وجود اين فشار بر سطح روغن باعث كمك به مكش پمپ و .  در مخزن نگه دارند 

  .جلوگيري از ايجاد خال مي گردد 

  

  
  مخزن روغن هيدروليك 

  شناسايي يك مدار هيدروليك 

  قدم اول 

 به وسيله موتور 1پمپ هيدروليك  . نشان داده شده است زير يك مدار هيدروليك ساده در شكلهاي  

 مكش 2پمپ هيدروليك روغن را از تانك هيدروليك . الكتريكي يا موتور احتراقي به حركت در مي آيد 

 . نموده و به داخل مدار هيدروليك روانه مي كند 
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  يك مدار هيدروليك ساده هيدروليكي

 5جك هيدروليكي .  را تعيين ميكند 5 ، جهت ارسال روغن به جك هيدروليكي 6شير كنترل جهت 

در اثر اين مقاومت ، فشار در مدار هيدروليك ايجاد مي شود .  مقاومت مي كند 1درمقابل جريان پمپ 

  . نيروي حاصل از فشار بوجود آمده باعث حركت پيستون جك مي گردد . 

 از 3ك طرفه شير ي.  كنترل مي گردد 6جهت حركت پيستون در جك  به وسيله شير كنترل جهت 

 . برگشت روغن به پمپ جلوگيري ميكند 
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  شماتيك يك مدار هيدروليكي 

  : قدم دوم 

 اضافه مي شود ، كه مدار هيدروليك 4در اين مرحله به مدار هيدروليك ، يك شير محدد كننده فشار 

 ) زير شكل هاي( . را در مقابل فشارهاي اضافي مخافظت كند 
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   شير اطمينان مدار هيدروليكي مجهز به

   نيروي مكانيكي به پايت وارد ميكند و آن را در نشيمنگاه خود نگه ,  ، يك فنر4در شير اطمينان 

فشار .  درمقابل فنر وارد مي شود 4يك خط از فشار روغن به سطح باالي شير اطمينان . مي دارد 

   ( F = P *A). روغن باعث ايجاد نيرو در مقابل  فنر ميگردد 

  كه نيروي حاصل از فشار روغن بر مقاومت فنر غلبه كند ، پايت از نشيمنگاه خود بلند در صورتي

  .  به تانك مي ريزد 4 از طريق شير اطمينان 1مي شود ودراين حالت روغن خروجي از پمپ 
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   شماتيك مدار هيدروليكي مجهز به شير اطمينان 
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  : قدم سوم 

 ، يك شير كنترل 5ترل حركت پيستون سيلندر هيدروليكي در اين مرحله براي تغيير سرعت و كن

 را كنترل 5 مقدار جريان ورودي به سيلندر هيدروليكي 7شير كنترل جريان .  اضافه مي شود 7جريان 

با قراردادن شير كنترل جريان در مسير جريان روغن ، سطح مقطع ، لوله حامل جريان روغن . ميكند 

 ) زير  شكل هاي ( . محدود مي گردد 

 

 

 

  
  مدار هيدروليكي مجهز به شيركنترل جريان 

.  مي رسد 5با محدود شدن سطح مقطع ، جريان كمتري در واحد زمان ، به سيلندر هيدروليكي 

 با باز شدن شير كنترل 1جريان اضافي پمپ .  آهسته تر حركت مي كند 5بنابراين پيستون در سيلندر 

  .  به تانك تخليه مي شود 4فشار 

  .  يك مدار هيدروليك ايجاد فشار به صورت زير انجام مي شود در
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 7 و شير كنترل جريان 1 در اثر عملكرد بين پمپ هيدروليك 4فشار در شير كنترل فشار  - 1

  . تنظيم مي شود 

 .  بستگي دارد 5 و سيلندر هيدروليكي 7فشار مدار به بار بين شير كنترل جريان  - 2

  

  
  به شيركنترل جريان مدار هيدروليكي مجهز  شماتيك 
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  فصل سوم 

   منبع قدرت هيدروليك–پمپ 

حركت دوراني  (  مكانيكيانرژي  وسايلي هستند كه به عنوان قلب سيستم هيدروليك ،  هاپمپ

 ساكن در مايعات تحت فشار انرژي (ليكيو را به انرژي هيدر) الكتروموتور يا موتور هاي احتراق داخلي 

   .ندمي كن تبديل ) 

مسفر در اثر خالء نسبي بوجود آمده در نتيجه عملكرد اجزاء مكانيكي پمپ ، سيال را مجبور به فشار ات

. حركت بطرف مجراي ورودي آن نموده تا  بوسيله پمپ  به ساير قسمتهاي مدار هيدروليك رانده شود 

در ( رهاي سيستم ، قدرت هيدروليكي ايجاد شده توسط پمپ را به انرژي مكانيكي مورد نياز گعمل

   . ندتبديل مي نماي) خروجي 

( نحوه عملكرد يك پمپ پيستوني ساده را نشان مي دهد كه در آن سيال  در نتيجه دو عامل زير شكل 

 به پمپ 1از طريق سوپاپ ) خالء حاصل از حركت پيستون به سمت چپ و فشار اتمسفر سطح مخزن 

  .  به سيستم رانده مي شود  2 پوارد و در اثر حركت پيستون به سمت راست ، از طريق سوپا

  
  نحوه عملكرد يك پمپ پيستوني ساده

 فشار .  ايجاد فشار نمي كند از عملكرد فوق ميتوان دريافت كه پمپ صرفاً مولد جريان سيال بوده و

  . شود بستگي دارد ايجاد به ميزان بار مقاومي كه بايستي توسط عملگر سيستم هيدروليك  ايجاد شده
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   پمپها تقسيم بندي 

  : در صنعت هيدروليك پمپها به دو دسته كلي زير تقسيم مي شوند 

  ) پمپهاي هيدروديناميكي ( پمپهاي با جابجايي غير مثبت- 1

   پمپهاي با جابجايي مثبت - 2

   پمپهاي با جابجايي غير مثبت - 1

  . ) زير شكل ( .پمپهاي گريز از مركز ازنمونه هاي كاربردي پمپهاي با جابجايي غير مثبت مي باشند 

  
چون پمپهاي مذكور توانايي مقاومت در برابر فشار باال را ندارند ، بندرت در صنعت هيدروليك مورد 

  استفاده قرار گرفته و معموالً به منظور انتقال اوليه سيال ازنقطه اي به نقطه اي ديگر بكار گرفته 

  . مورد استفاده قرار مي گيرد    گريز از مركز در سيستم هاي آبرساني پمپ هاي. مي شوند 

ميزان جريان خروجي پمپ  ، ِها آن پمپها بدليل وجود لقي زياد بين پره هاي دوار و پوسته اين در

در تمايل دارد و سيال است  مقدار مقاومت خارجي سيستم نيز وابسته  به،ر محوعالوه بر سرعت دوراني 

 ميزان جريان خروجي با افزايش مقاومت بار .كه با مقاومت كمتري مواجه گردد  حركت كند جهتي 

دراين حالت جريان ( كاهش يافته و حداكثر فشار در هنگام مسدود بودن خروجي حاصل مي شود 

به همين دليل بمنظور پمپ نمودن آب شهري و صنعتي از پمپهاي ) خروجي به صفر خواهد رسيد 

ف ، فشار به حداقل رسيده و در زمانهاي گريز از مركز استفاده ميگردد زيرا در مواقع حداكثر مصر

  . حداقل مصرف ، حداكثر فشار قابل دسترس  ميباشد 
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  پمپهاي با جابجايي مثبت  

اين نوع پمپها در صنعت هيدروليك كاربرد وسيعي دارند ، و توانايي غلبه بر فشار حاصل از بارهاي 

اصطكاك را دارا مي غن  در اثر رومكانيكي سيستم و همچنين مقاومت ايجاد شده در مقابل جريان 

  . باشند 

  پمپ هاي با جابجائي مثبت انواع 

 : از پمپهاي با جابجايي مثبت مي توان به سه نوع اصلي زير اشاره نمود 

  پمپهاي دنده اي  - 1 •

 پمپهاي پره اي  - 2 •

 پمپهاي پيستوني  - 3 •

  انواع پمپ ها از نظر دبي خروجي روغن 

  . جي به دو دسته تقسيم مي شوند پمپ ها از نظر مقدار مايع خرو

  پمپ هاي دبي ثابت  - 1

، مقدار روغن خروجي در واحد زمان ور ثابت دپمپ هاي دبي ثابت پمپ هائي هستند كه در يك 

  . ثابت باشد 

  پمپ هاي دبي متغير  - 2

پمپ هاي دبي متغير پمپ هائي هستند كه در يك دور ثابت ، مقدار روغن خروجي در واحد زمان 

  . بل تنظيم باشد متغير و قا

 

  (Gear pumps)پمپهاي دنده اي 

پمپهاي دنده اي بدليل برخورداري از طراحي ساده ، ابعاد كوچك و فشرده و قيمت ارزان ، در 

، ماشينهاي سيستمهاي هيدروليك داراي مصرف عام بوده و بيشترين كاربرد آنها در ماشينهاي ابزار 

 پمپ هاي دنده اي فقط دبي ثابت مي .  مي باشد ين  راهسازي و كشاورزي و ساير ماشينهاي سنگ
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 مخارج تعمير و نگهداري زيادي  , اين نوع پمپها دراثر سائيدگيخروجي بدليل كاهش شديد . باشند  

 است كه در  هاي سيستم پمپها به طور قابل توجهي متأثر از نشتيجريان خروجي اين به همراه دارند ، 

  . د مي آيد اثر سايش در نواحي زير بوجو

  نشتي بين دندانه و پوسته - 1

 نشتي بين دندانه ها  - 2

 نشتي از طرفين  - 3

 انواع پمپ هاي دنده اي 

  . پمپ هاي دنده اي به دو دسته تقسيم مي شوند 

  پمپ هاي دنده خارجي  - 1

 پمپ هاي دنده داخلي  - 2

   (External gear pumps)پمپهاي دنده خارجي 

  

: كاربرد دارندسيستم هاي هيدروليكي ور گسترده درپمپ هاي دنده خارجي به داليل زير به ط  

  فشار نسبتاً باال با توجه به حجم كم -

  هزينه پايين -

  محدوده سرعت گسترده -

 ويسكوزيته گسترده/  محدوده دما  -

 تشكيل شده اسـت كـه    ) 3( و يك شفت   ) 8 و  7 ( خ دندهرپمپ هاي دنده خارجي از دو چ مطابق شكل زير 

  .  قرار دارد  ) 1 ( داخل پوسته 

 پمپها دوران يكي از چرخدنده ها بوسيله سيستم محرك تأمين گشته و ديگري بواسطه آن  اين در

فضاي بين دندانه ها ، پوسته و صفحات جانبي ، محفظه هايي از روغن را . چرخدنده بحركت در مي آيد 

حجم محفظه افزايش مي در ناحيه اي كه دندانه ها از درگيري خارج مي شوند و . تشكيل مي دهند 
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 ، مي يابد  افزا يش شار ف يك فشار منفي در خط مكش ايجاد مي شود و اين )فضاي مكش ( يابد 

 فضاي  واردخط مكش مي شود و  S از مجراي درنتيجه سيال موجود در مخزن تحت فشار اتمسفر ،

 ها  با يكديگر درگير مي شوند ناحيه تخليه در قسمتي قرار دارد كه دندانه.بين دندانه ها را پر مي كند 

در نتيجه كاهش حجم بوجود آمده در اين ناحيه و به دليل آب بندي داخلي پمپ در مقابل نشتي ، . 

  .  رانده مي شود   P پر فشار  روغن به سمت مجراي خروجي

  

  
   دنده خارجي پمپ

. وجود دارد  ) in 001/0 از كمتر(  در اين نوع پمپها بين سر دندانه ها و پوسته پمپ لقي بسيار كمي 

درنتيجه همواره مقداري ازروغن به سمت مجراي ورودي نشت نموده و سبب مي شود كه مقدار جريان 

 ، نشتي داخلي با  باال رفتن فشار زير واقعي پمپ از ميزان جريان تئوري كمتر گردد مطابق شكل 

  . د پمپ مي گردجريان خروجي درخروجي افزايش يافته و موجب كاهش 
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فشار بيش از حد ، عالوه بر افزايش نشتي ، آسيب رساندن به پوسته و افزايش بار روي ياتاقان ها را 

درصنعت هيدروليك از پمپهاي دنده خارجي معموالً براي تأمين فشارهاي پايين . باعث مي گردد 

  .  خوب مي باشند اين پمپها داراي عمر مناسب ، قيمت ارزان و راندمان نسبتاً. استفاده مي شود 

جهت چرخش محور در پمپهاي دنده اي ، توسط سازنده مشخص مي گردد و در صورت عدم رعايت 

جهت صحيح ، مجاري ورودي و خروجي عكس شده واين امر ممكن است خرابي پمپ را به همراه 

  . داشته باشد 

   Internal gear pumps     پمپهاي دنده داخلي 

به همـين دليـل از آنهـا در هيـدروليك           . نده داخلي صداي بسيار پائين آنها مي باشد         مهمترين ويژگي پمپ هاي د    
  .صنعتي  و وسايل نقليه اي كه در محيط هاي بسته كاربرد  دارند، استفاده زيادي مي شود

 در  , به عنوان شارژپمپ و تغذيه oil pumpبه عنوان  از اين پمپها بيشتر به منظور روغنكاري 

  .   استفاده مي شودpsi 1000از فشارهاي كمتر 

 ساختمان و عملكرد يك پمپ دنده داخلي كه متشكل از يك چرخدنده داخلي ، يك  زير در شكل 

  است مشاهده مي شود )  1  ( و پوسته خارجي  )  3(  شفت  ،  )  4 (  خارجي چرخدنده 

  
   دنده داخلي پمپ
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از مخزن و هدايت  روغن آنها موجب مكيده شدن دوران چرخدنده ها بواسطه انتقال قدرت به يكي از .

  .  فضاي بين دنده ها  افزايش يافته ، و پمپ مكش مي كند . مي گردد  به محفظه بين دنده ها آن 

وقتي كه محفظه ها به دريچه .  درجه اتفاق مي افتد 120اين افزايش فضاي مكش در يك زاويه گردش 

  مي يابد و روغن  پر فشاربه  مجراي خروجي رانده مي شود فشار مي رسند ، فضاي بين دنده ها كاهش 

   (Vane pumps)پمپ هاي پره اي  

پره ها به صورت شعاعي داخل روتور . تشكيل شده اند پمپ هاي پره اي از يك روتور و تعدادي پره 

 . روتور و پره ها داخل يك رينگ بادامكي شكل به نام استاتور گردش مي كنند . حركت مي كنند 

  . اي بعنوان پمپ هاي فشار متوسط در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد  بطور كلي پمپهاي پره

  . شكل زير پره ها ، روتور و رينگ بادامكي يك پمپ پره اي را نشان مي دهد 

  
  پمپ پره اي

  انواع پمپ هاي پره اي 

 )با جابجائي ثابت و متغير  ( متقارن پمپ هاي پره اي نا - 1

بر ) مانند پمپ هاي دنده خارجي ( زير نامتقارن بودن فشار در پمپ هاي پره اي مانند شكل 

همچنين باعث سايش سطح رينگ بادامكي شكل در ناحيه . ياتاقان ها نيروي جانبي وارد مي آورد 

  .  مي شود  پمپ مكش
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  پمپ هاي پره اي نا متقارن  

 )  با جابجائي ثابت تقارن  پمپ هاي پره اي م - 2

شكل بيضوي پوسته سبب مي شود كه مجاري ورودي و ) شكل زير ( هاي پره اي متقارن در پمپ 

  . خروجي روغن نظير به نظير در مقابل يكديگر قرار گرفته و تعادل هيدروليكي حاصل شود 

  
  تصوير پمپ پره اي متقارن 
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  تشريح عملكرد پمپ هاي پره اي 

تصال به محور محرك در داخل يك رينگ بادامكي  روتور پمپ داراي شيارهاي شعاعي بوده كه با ا

نيروي گريز از مركز حاصل از دوران محور ، تيغه هاي موجود در شيارهاي روتور را . چرخش مي نمايد 

  . به سمت  خارج رانده و در تماس با سطح رينگ ، نگاه مي دارد 

يافته و انبساط حجمي فضاي بين روتور و رينگ بادامكي در نيم دور اول چرخش محور ، افزايش 

حاصله ، موجب كاهش فشار و ايجاد مكش مي گردد كه در نتيجه ، سيال بطرف مجراي ورودي پمپ 

   شكل زير .جريان مي يابد 

  
 در نيم دور دوم ، تيغه ها بتدريج پيرو سطح رينگ بادامكي به داخل شيار باز گشته و بدليل كاهش 

   شكل زير .مي شود حجم ، سيال به طرف مجراي خروجي رانده 
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 به صفر برسد ، ديگر در  ) بين محورهاي روتور و رينگ بادامكيفاصله  (  در صورتي كه خروج از مركز

بعضي از پمپهاي پره اي كه خروج از مركز آنها توسط مكانيزم . خروجي جرياني وجود نخواهد داشت 

در اينگونه پمپها با حركات . ي شوند قابل تنطيم است ، تحت عنوان پمپهاي جابجايي متغير شناخته م

رينگ بادامكي بوسيله تنظيم دستي يا مكانيزم جبران كننده فشار ، ميزان خروج از مركز قابل تنظيم 

  . مي باشد 

  پمپ هاي پره اي جابجائي متغير با عملكرد مستقيم 

  مشاهده نوعي از پمپهاي پره اي متغير ، مجهز به سيستم جبران كننده فشار زير در شكل 

  . مي شود 

  
  پمپ پره اي متغير  با سيستم جبران كننده فشار 

  

  . تنظيم مي گردد در اين نوع پمپ ها ، از سه پيچ در سه نقطه مختلف بادامكي موقعيت رينگ 

  )1( يا  حجم جابجائي  پيچ تنظيم حجم كورس- 
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  .ص مي كند فاصله بين رينگ استاتور و روتور به طور مستقيم حجم تغذيه پمپ را مشخ

  )2( پيچ تنظيم ارتفاع - 

تغيير داده مي شود كه تأثير مستقيم در صدا و پاسخ بادامكي رينگ عمودي در اينجا موقعيت 
  .ديناميكي پمپ دارد

   )3( پيچ تنظيم فشار عملكرد حداكثر - 

  .مقدار پيش فشردگي فنر، ماكزيمم فشار عملكرد را مشخص مي كند 

  تشريح عملكرد 

اين فشار در ناحيه اي .  فشار ايجاد مي شود  ،  هيدروليك با توجه به مقاومتدر يك سيستم
عمل مي بادامكي كه با رنگ قرمز مشخص شده است وجود دارد و بر روي سطح داخلي رينگ 

اگر اين بردار نيرو به .  نشان داده مي شود FPنيروي فشاري در اين ناحيه با بردار نيروي  .كند 
ايجاد مي شود كه با پيچ تنظيم ) FV(فقي تجزيه گردد ، يك نيروي بزرگ دو مولفه قائم و ا

ايجاد مي گردد كه در جهت مخالف فنر ) Fh(ارتفاع رفع مي گردد و يك نيروي كوچك 
مي باشد ، ) Fh(بيشتر از  نيروي ) Ft(تا هنگاميكه نيروي فنر فشاري .فشاري عمل مي كند 

  . از مركز مي باشد  حد اكثر خروجدر موقعيتبادامكي رينگ 
هم افزايش ) Fv(و ) Fh(افزايش يافته و بنابراين ) Fp(اگر فشار در سيستم افزايش يابد ، نيروي 

  .مي يابند 
از موقعيت خارج از مركزش به بادامكي فنر بزرگتر شود ، رينگ ) Ft(از نيروي ) Fh(اگر نيروي 

 تغيير در اثر . ) حركت مي كند رينگ به سمت راست  ( .موقعيت هم مركز نزديكتر مي شود 

اكنون پمپ فقط مقدار روغن .  در خروجي پمپ كاهش مي يابد  جريان حجم محفظه جابجايي
گرمايي كه به دليل اصطكاك به وجود مي آيد . مي كند تامين الزم براي نشتي داخلي پمپ را 

   . از طريق نشتي روغن خارج مي گردد 
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   (Piston pumps)پمپهاي پيستوني  

از گرانترين انواع پمپها بوده و در صورت آببندي دقيق پيستونها ، مي توانند باالترين  پمپهاي پيستوني

در اين پمپها معموالً جريان بدون ضربان بوده و بدليل اعمال نشدن بار جانبي . بازدهي را داشته باشند 

يده ، تعميرات آنها با مشكالتي مواجه البته بواسطه طرح پيچ. بر پيستونها داراي عمر طوالني مي باشند 

  . است 

  
  انواع پمپ هاي پيستوني 

  . پمپ هاي پيستوني به سه دسته تقسيم مي شومد 

  Axial piston pump (bent -axis type     (پمپ پيستوني محوري با محور خميده   - 1

 Swash plate piston pump              پمپ پيستوني محوري با صفحه زاويه گير - 2

  Radial piston pumpپمپ پيستوني شعاعي                                            - 3

  Axial piston pump (bent -axis type)          پيستوني محوري با محور خميدهپپم

 بر روي محيط دايره مستقر شده كه توسط محور ها   پيستون ،  در بلوك سيلندر زير مطابق شكل 

  .ي نمايند محرك دوران م
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  پمپ پيستوني محوري با محور خميده

خط مركزي بلوك سيلندر نسبت به خط مركزي محور محرك در موقعيت زاويه اي مشخص قرار مي 

 توسط اتصاالت كروي به فلنج محور محرك متصل هستند بطوريكه   ها ميله هاي پيستون. گيرد 

  .ي شود موجب حركت رفت و برگشتي پيستونها درداخل سيلندر م

 درجه قابل 30 زاويه فوق از صفر تا  ,تنظيم جابجايي حجمي پمپ بوسيله تغيير زاويه امكانپذير است

 درجه مقدار جريان به حداكثر 30تغيير بوده كه به ازاء صفر درجه جرياني وجود نخواهد داشت و در 

  . ه نشان داده شده است  شكل زير تغير زاويه پيستون از زاويه صفر تا حداكثر زاوي. خواهد رسيد 
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        Swash plate piston pumpپمپ پيستوني محوري با صفحه زاويه گير 

 محور بلوك سيلندر ، و محور محرك در امتداد خط مركزي قرار دارند ) شكل زير   (  در اين نوع پمپها

 گير حركت رفت و  چرخش بلوك سيلندر ، پيستونها بدليل پيروي از وضعيت صفحه زاويها مبه هنگ. 

مجاري ورود و خروج روغن از طريق صفحه جدا كننده با بلوك سيلندر در ارتباط . برگشتي مي نمايند 

پيستونها هنگام حركت به طرف داخل و خارج سيلندرهاي مربوطه ، بترتيب از مقابل . مي باشند 

  . مجاري خروجي و ورودي صفحه جدا كننده عبور مي كنند 

  

  
   محوري با صفحه زاويه گير پمپ پيستوني

درنوع جابجايي متغير . پمپهاي پيستوني محوري را مي توان با جابجايي متغير نيز طراحي نمود 

 سرو كنترل و يا از طريق سيستم جبران كننده , وضعيت صفحه زاويه گير بوسيله مكانيزمهاي دستي

  .   درجه است 5/17ر زاويه مربوط به صفحه زاويه گير ثحداك. تنظيم مي گردد 

   Radial piston pump پمپ پيستوني شعاعي 

احتياج است ، ) bar 400فشار كاري باالي (پمپ هاي پيستوني شعاعي در كاربردهايي كه به فشار باال 

در پرسها ، ماشينهاي تزريق پالستيك و در بسياري از كاربردهاي ديگر فشار كـاري بـالغ                 .بكار مي روند    
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چنين فـشارهاي بـاالئي را    قادرند  مورد نياز مي باشد كه تنها پمپ هاي پيستوني شعاعي bar 700بر 

  . توليد نمايند 

 نشان داده شده كه شامل بلوك زير ساختمان و چگونگي عملكرد پمپ پيستوني شعاعي در شكل 

  لعمل و يك شير در قسمت مركزي روتور  ا سيلندر بهمراه پيستونهاي مربوطه ، رينگ عكس

پيستونها در نتيجه نيروي گريز از مركز و فشار سيال پشت آنها همواره با سطح رينگ عكس . مي باشد 

 در وضعيت خارج از  عكس اتعمل العمل  در تماس مي باشند جهت پمپ نمودن سيال بايستي رينگ

 مركزي در نتيجه چرخش بلوك سيلندر و وجود خارج از. مركز نسبت به محور روتور قرار داشته باشد 

( به سمت خارج و پيستونهاي طرف ديگر به سمت داخل سيلندر ) نيمه پايين ( پيستونهاي يك طرف 

در ناحيه اي كه پيستونها از مركز روتور فاصله  مي گيرند . حركت  مي نمايند ) به طرف مركز روتور 

درون سيلندر هاي مكش الزم بوجود مي آيد و سيال مي تواند از طريق مجراي ورودي شير مركزي به 

  . مربوطه هدايت گردد 

  

  
  پمپ شعاعي 

  

  



 46

  فصل چهارم 

   Hydraulic valves هيدروليكشير هاي 

  : انرژي سيال توسط وسايل كنترلي كه اصطالحاً شير ناميده مي شود كنترل مي گردد 

  هيدروليك  انواع شير هاي

  : ند شيرها از نقطه نظر نوع عملكرد به سه دسته اصلي تقسيم مي شو

  شيرهاي كنترل جهت  - 1

 شيرهاي كنترل فشار  - 2

 شيرهاي كنترل جريان  - 3

     Directional control valvesشيرهاي كنترل جهت  

اين شير ها جهت . از اين شيرها بمنظور كنترل جهت جريان در مدار هيدروليك استفاده مي شود 

  . حركت يك سيلندر يا موتور هيدروليكي را تعيين مي كنند 

   شير هاي كنترل جهت انواع

    Check valves         يكطرفه هاي شير

هر گاه برگشت روغن براي كار سيستم هيدروليكي لطمه اي داشته باشد ، در مسير جريان روغن از 

در يك جهت وظيفه اين شير ها آن است كه امكان عبور روغن را . شير هاي يكطرفه استفاده مي شود 

  . ر جهت مخالف جلوگيري ميكند ميسر ساخته واز حركت آن د

  
  تصوير شير يكطرفه 
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  .نحوه عملكرد اجزاء داخلي يك شير يكطرفه را نشان مي دهد زير شكل 

  
  نماي برش خورده شير يكطرفه 

 استفاده   2 سوپاپ توسط  4و نشيمنگاه آب بندي   جهت بسته نگه داشتن مجرا  3 از يك فنر سبك

غلبه مي كند ، در  ) psi 5حدود (  نيروي فشار سيال بر نيروي فنر   ،در جهت حركت آزاد. شده است 

  4  ، نيروي فشارنده سوپاپ به نشيمنگاه  روغن و نيروي فنر حاليكه در جهت مخالف با افزايش فشار

  . افزايش يافته و مسير همچنان بسته باقي مي ماند 

  . الكتريكي مي باشد عملكرد شير يكطرفه در سيستم هيدروليك مانند ديود درمدار 

  .  عالمت سمبليك اين نوع شير را نشان مي دهد زير شكل 

  
  شير يكطرفهعالمت سمبليك 

  Pilot operated check valves  )      پايلوتي  ( شير يك طرفه با تحريك خط فرمان

فتن فشار در با اين تفاوت كه در صورت باال ر)  زير شكل( نوع ديگري ازخانواده شيرهاي يكطرفه است 

  .  اجازه جريان مي يابد روغن خط فرمان ، مسيري كه درحالت عادي مسدود است نيز باز شده و
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  نماي برش خورده شير يكطرفه پايلوتي 

.  نگاه مي دارد  A1  را درنشيمنگاه  1  ، سوپاپ  3 در مكانيزم داخلي اين شير ، يك فنر سبك

 A به  Bاز  ( در صورتيكه بخواهيم در جهت مخالف .  است  بدون مقاومت و آزاد B به  Aجريان از 

 كه به   4  ، به پيستون X جريان يابد ، مي بايست از طريق مجراي ورودي خط فرمانروغن  نيز  )

  .  محكم شده است ، فشار كافي اعمال گردد   1 انتهاي سوپاپ

ندر هاي هيدروليكي در موقعيت  يكطرفه با خط فرمان معموالً بمنظور قفل كردن سيلها ياز شير. 

  .شكل زير عالمت سمبليك شير يكطرفه پايلوتي را نشان مي دهد . مورد نظر استفاده مي شود 

  
  شير يكطرفه پايلوتي عالمت سمبليك 

  

  شيرهاي دو راهه 

 به عنوان باز كردن و بستن مسير عبور جريان در مدار هيدروليك مورد استفاده قرار مي اين شير ها

( و انواع كروي و ساچمه اي )براي كاربرد هاي كم فشار ( از انواع اين شير ها ، نوع دروازه اي . ند گير

اين شير ها از نظر تنظيم جريان ، دقت زيادي ندارند و بيشتر . را مي توان نام برد )براي فشار هاي باال 
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شير  زير عالمت سمبليك شكل  . به منظور قطع و وصل قسمتهاي مختلف مدار بكار گرفته مي شوند 

  . را نشان مي دهد هاي دوراهه 

  
  عالمت سمبليك شير دوراهه 

  : شيرهاي چند راهه 

 به هر يك از  ،  وروديروغن نوع ديگري از شيرهاي كنترل جهت هستند كه با تغيير وضعيت آنها ،

  يك هه ازدر بيشتر شيرهاي كنترل جهت چند را. دهانه هاي خروجي مورد نظر هدايت مي شود 

  . اسپول جهت تغيير مسير جريان استفاده مي شود 

اسپول ميله اي است ظريف كه در روي آن تعدادي شيار تعبيه شده است و در داخل پوسته اي قرار 

  . شيار ها دهانه هاي ورود و خروج روغن هستند . دارد 

  نامگذاري شيرهاي چند راهه 

ضعيت به وسيله يك مربع نشان داده مي شـود و مـسير و   در عالمت سمبليك شيرهاي چند راهه ، هر و     

  . جهت جريان با عالمت پيكان مشخص مي گردد 

به عنوان مثال يك شير دو راهه داراي دو وضعيت يعني دو مربع بـوده و در هـر مربـع دو دهانـه ورود و          

  .  نشان داده مي شود 2/2خروج روغن تعبيه شده است كه به صورت 

  
 2/2شير 
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ي خط كسري معرف تعداد دهانه هاي ورود و خروج روغن و عـدد پـايين خـط كـسري معـرف                      عدد باال 

  . تعداد وضعيت شير است 

 نشان 3 / 4شكل زير عالمت سمبليك يك شير سه وضعيتي چهار راهه را نشان مي دهد كه به صورت 

  . داده مي شود 

  
 4/3شير 

  .  معرف تعداد وضعيت شير است 3  معرف تعداد دهانه هاي ورود و خروج روغن و عدد4عدد 

مهمترين حـروف در يـك      . دهانه هاي ورود و خروج روغن در هر وضعيت با حروفي مشخص شده است               

  : شير چند راهه عبارتند از 

P  :  دهانه ورودي فشار پمپ  

T  :  دهانه تخليه روغن به تانك  

A , B  :  دهانه هاي كاري  

  : تحريك شيرهاي چند راهه 

  : تغيير وضعيت شيرهاي چند راهه با روش هاي زير انجام مي شود تحريك و 

   تحريك دستي -1

   تحريك هيدروليكي -2

   تحريك سلونوئيدي -3

   تحريك مكانيكي يا بادامكي -4

   تحريك پنيوماتيكي يا هوايي -5
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ريـك  با تح) چهار دهانه ورود و خروج روغن و سه وضعيت  ( 3 / 4شكل زير عالمت سمبليك يك شير 

  . برقي و با برگشت فنري را نشان مي دهد 

  
   با تحريك برقي و برگشت فنري  4/3شير 

  . فنرها در شيرهاي چند راهه براي برگشت اسپول به وضعيت مياني به كار مي روند 

    . شكل زير نماي برش خورده يك شير چند راهه با تحريك دستي را نشان مي دهد 

  
  د راهه با تحريك دستينماي برش خورده يك شير چن

  Resolver يا              Shuttle valveشير ماكويي 

نوع ديگري از شيرهاي كنترل جهت است كه امكان اتصال دو منبع قدرت هيدروليك را فراهم مي 

داراي دو ورودي و يك خروجي ) شاتل والو (  به عبارت ديگر شير ماكوئي  )  . 4-22شكل . ( نمايد 

  مقايسه مي شوند و به ورودي قوي تر اجازه عبور جريان داده مي شود  ها در شير ماكوئي ورودي. است 
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   pressure control valve      شير هاي كنترل فشار 

شير هاي كنترل فشار به منظور كاهش ، تنظيم و محدود كردن فشار در مدار هيدروليك بكار برده مي 

  . د نشو

  انواع شير هاي كنترل فشار 

  . هاي كنترل فشار بسته به نوع كاربرد ، داراي انواع زير مي باشند شير

   شير متعادل كننده -  4هاي اطمينان  يا شير هاي فشار شكن                شير-   1

   شيرترتيبي - 5                                            شير كاهنده فشار      - 2    

   سوئيچهاي فشاري -  6                                              شير بي بار كننده   - 3     

   Relief valves                     يا شير هاي فشار شكن اطمينان هاي شير

اگر مقاومت باري كه سيستم هيدروليكي در برابر آن بكار گرفته شده است باال برود و به حد 
  . كه از بار تيعيت مي كند باال خواهد رفتنامطلوب برسد، فشار سيستم هيدروليك نيز

در اين صورت ضعيف ترين محل در سيستم هيدروليك آسيب ديده و خراب خواهد شد كه براي 
براي اين كار از شيرهاي . جلوگيري از آن بايد از باال رفتن فشار از يك حد معيني جلوگيري شود

   شكل زير .فشارشكن استفاده مي شود
  

  
  رشكنشير فشا تصوير 

 اين شيرها يك مجموعه هيدروليكي هستند كه فشار تخليه آنها به وسيله فنر قابل تنظيم بوده و 
به گونه اي تنظيم مي شوند كه فشار در حدي پايين تر از حد آسيب رسيدن به اجزاء مدار 

 در شكل زير در .هيدروليكي شكسته شده و روغن فرستاده شده توسط پمپ به تانك برمي گردد
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و غلبه بر مقاومت فنر ، پاپت به سمت باال حركت كرده و روغن PE ت افزايش فشار در مجراي صور
  .  به تانك تخليه مي گردد PAاز مجراي 

  
  نماي برش خورده يك شير فشار شكن پاپتي 

پيلوت (  شيرهاي فشارشكن از نظر نحوة عملكرد به دو نوع عملكرد مستقيم و عملكرد غيرمستقيم 
  .م مي شوندتقسي) دار 

   :   Direct  Operated  Pressure  Relief  Valveشيرهاي اطمينان با عملكرد مستقيم 

پر كاربرد ترين انواع شيرهاي كنترل فشار ، كه به طور معمـول در هـر سيـستم هيـدروليك يافـت مـي                  

در مقابـل   از اين شيرها به منظور محافظت از پمپ و اجـزاء سيـستم              . شوند ، شيرهاي اطمينان هستند      

توسط سيلندرها و ) نيرو ـ گشتاور  ( افزايش فشار استفاده مي شود و همچنين ظرفيت تحمل بار مقاوم 

  .موتورهاي هيدروليكي را محدود مي نمايند 

شير اطمينان يك شير نرمال بسته است كه در هنگام رسيدن فشار به مقدار معين ، جريان اضـافي را از                     

  .  سطح فشار را در حد تنظيمي نگاه مي دارد پمپ به مخزن باز گردانده و

  . عالمت سمبليك اين نوع شير مشاهده مي گردد در شكل زير 

  
  عالمت سمبليك شير اطمينان با عملكرد مستقيم 

  .  نماي ساده اي از اصول عملكرد شير اطمينان با عملكرد مستقيم نشان داده شده است زير در شكل 
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  طمينان با عملكرد مستقيمتصويري از عملكرد شير ا

  . نشان داده شده است نماي برش خورده اين نوع شير زير در شكل 

  

  
  نماي برش خورده شير اطمينان با عملكرد مستقيم
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 ، فشار باز شـدن  3  مي توان به وسيله تغيير نيروي فشردگي فنر  4 بايد توجه داشت كه با پيچ تنظيم 

  . شير را تنظيم نمود 

     Pilot  Operated  Pressure  Relif  Valve با عملكرد پايلوتي شير اطمينان

در همـين هنگـام،     . اعمال مي شود    ) 1(فشار سيستم در حال كار بر روي سطح بيروني اسپول           
 وارد و از طريـق اوريفـيس     (7) در محوطـه فنـر       (1)به پشت اسپول    ) 2(همان فشار از طريق اوريفيس      

 بيـشتر شـود ،     (5)اگر فشار سيستم از فـشار تنظـيم شـده فنـر     . ود  اعمال مي ش(6) به سوپاپ (3)
  به خروجي    (8) و كانال    (3) از طريق اوريفيس     (7) باز شده ، مقداري روغن از محوطه فنر          (6)سوپاپ  

Y     در ايـن حالـت     .  افت فـشار بوجـود مـي آيـد         (1)در نتيجه در سطح دروني اسپول       .  تخليه مي شود
چون روغن براي جبران كمبـود      . شود     حالت ديناميكي  و متحرك تبديل مي       وضعيت استاتيك سابق به   

 اجـازه جبـران     (2) عبور كند و چـون قطركوچـك  اوريفـيس            (2)فشار و حجم تالش دارد از اوريفيس        
ايـن اخـتالف فـشار      .  بـاقي مـي مانـد        (1)اختالف فشار مذكور در دو طرف اسپول        . سريع را نمي دهد     

 اعمال مي شود ، آن را از جاي         (1)سيستم كه هنوز روي سطح بيروني اسپول        موجب مي شود كه فشار      
  . به مخزن روغن تخليه شود B خود بلند كرده و مقدار زيادي روغن از طريق مجراي

شيرهاي تخليه فشار پيلوتي ، سبب تخليه فشار در دو مرحله مي شوند كه در مرحله اول روغن كمي از                    
اين امـر سـبب عملكـرد آرام شـير شـده و از وارد               . نك تخليه مي شود      به تا  (8)طريق خروجي كوچك    

  .شدن شوك درهنگام تخليه جلوگيري مي شود 
  . شكل زير نماي برش خورده شير تخليه فشار پيلوتي را نشان ميدهد 
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 تصوير شير تخليه فشار پايلوتي 
  

     Pressure  Reducing  Valveشيرهاي كاهنده فشار 

در يك سيستم هيدروليكي يكي از مدارها احتياج به فشار كمتري نسبت به بقيـه سيـستم                 گاهي اوقات   

براي كاهش فشار معمولي سيستم و قابل استفاده شـدن در مـدار مـذكور از شـير كاهنـده فـشار                      . دارد  

  . استفاده مي شود 

  . شكل زير عملكرد يك شير كاهنده فشار را نشان مي دهد 

قطعه راه دهنـده بـه   ) PA( داده شده است ، در اثر افزايش فشار در خروجي    همانگونه كه در شكل نشان    

حركت . سمت باال حركت مي كند و مجراي خروجي را تنگ تر مي نمايد و فشار در آن كاهش مي يابد                     

  . قطعه راه دهنده نقش اوريفيس را بر عهده دارد 

  
  يك شير كاهنده فشار عملكرد 
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بلكـه بـا ايجـاد      . ي كاهنده فشار ، جريان اضافي به مخزن بر نمي گـردد             الزم به ذكر است كه در شيرها      

افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه در مسير خروجي روغن ، صرفاً فشار در سمت خروجي كـاهش مـي                     

  .  زير نشان داده شده است  هاي  عالمت سمبليك شير كاهنده فشار در شكل نماي برش خورده و.يابد 

  
  شير كاهنده فشار تصوير برش خورده 

  
  عالمت سمبليك شير كاهنده فشار 

  عملكرد شير كاهنده فشار 

در حالت عادي شير كاهنـده فـشار     .  تنظيم شير كاهنده فشار را انجام مي دهد          1مكانيزم تنظيم كننده    

 به  2يك سيگنال از فشار خروجي از طريق خط         .  آزاد است    A به مجراي    Pباز است و جريان از مجراي       

  .  قرار مي گيرد 3 در سمت راست و در جهت مخالف فنر  4 اسپول سطح

 مـي   4 تجاوز نمايد باعث حركت اسپول 3 از ميزان تنظيم فنر Aاگر فشار در خط خروجي در مجراي 

 را ثابت نگه مي دارد A فشار خروجي در  4 اسپول .در نتيجه راه عبور جريان تنگ تر مي گردد گردد و

 ،  4در خروجي در اثر وجود عملگرهاي هيـدروليكي خيلـي افـزايش يابـد ، اسـپول                  در صورتيكه فشار    . 
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 بـه تانـك     5 از طريق محل     Aبنابراين خروجي   .  اعمال مي كند     3نيروي بيشتري در جهت مخالف فنر       

T وصل مي گردد  .  

  . در اين حالت مقداري روغن به تانك تخليه شده و از افزايش فشار بي رويه جلوگيري مي كند 

  :  Unloading  Valve  شير بي بار كننده 

شير بي بار كننده نوع ديگري از شيرهاي كنترل فشار است كه جريان خروجي از پمپ هاي هيـدروليك          

را در مواقعي كه سيستم هيدروليك زير بار نيست در فشار صفر به مخزن تخليه مي كند و در نتيجـه از                      

شـير  .  روغن در فشار باالتر از شير اطمينان كاسته مي شود            مصرف توان و اتالف حرارتي ناشي از تخليه       

  همانگونه كه در شكل زير نشان داده شده است. بي بار كننده يك شير نرمال بسته است 

  
 در صورتي كه هيچ يك از  مصرف كننده هاي سيستم هيدروليك زير بـار نباشـند ، فـشار در سيـستم                       

رمان شير در سمت چپ منتقل مي شود و پيستون را به سـمت              افزايش فشار به خط ف    . افزايش مي يابد    

  . در نتيجه جريان پمپ هيدروليك را به مخزن تخليه مي كند . حركت مي دهد باال 

  . مدار هيدروليك زير كاربرد شير بي بار كننده با دو پمپ هيدروليك را نشان مي دهد 
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  كاربرد شير بي بار كننده با دو پمپ هيدروليك

 سـمت   به هنگام درگيري با بار مقاوم ، سبب بـي بـار شـدن پمـپ                  سمت چپ ،     ل شدن پمپ    وارد عم 

بـدون نيـاز بـه تخليـه از طريـق شـير اطمينـان ،                 سمت است ،    مي گردد و جريان خروجي پمپ       راست  

بدين ترتيب با بي بار كردن اين پمـپ ، از اتـالف تـوان جلـوگيري                 . مستقيماً به مخزن تخليه مي گردد       

   . شده است

   :    Sequence  Valveشيرهاي ترتيبي 

بـه  . شيرهاي ترتيبي براي كنترل ترتيب عملكرد دو شاخه موازي از مدار مورد استفاده قرار مـي گيرنـد            

عنوان مثال توسط اين شير مي توان عملكرد دو سيلندر را به ترتيبي كنترل نمود كه سيلندر دوم پـس                    

شكل زير استفاده از يـك شـير ترتيبـي را بـراي كنتـرل دو      . د از طي كورس سيلندر اول وارد عمل گرد 

  . شاخه موازي از يك مدار را نشان مي دهد 
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افزايش . مطابق شكل با به انتها رسيدن كورس سيلندر سمت راست ، فشار در سيستم افزايش مي يابد 

وغن به سيلندر دوم را مي فشار از طريق خط فرمان به باالي شير ترتيبي انتقال يافته و مسير ثانويه ر

  .  مكانيزم داخلي يك شير ترتيبي و عالمت سمبليك آن را نشان مي دهد زير شكل . گشايد 

  
  مكانيزم داخلي يك شير ترتيبي

  
   شير ترتيبيعالمت سمبليك
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 ve Counter  Balance  Val شير متعادل كننده 

س هيدروليك ـ سيلندرهاي نگـه دارنـده ـ     مانند سيلندر پر( يكي از مسايل اصلي سيلندر هاي عمودي 

شـير  . مي باشـد    ) وزن تيغه ها    ( متعادل نگه داشتن وزنه متصل به سيلندر        ) تيغه بلدوزر و تيغه گريدر      

متعادل كننده با تأمين فشار كافي در زير پيستون ، وزنه را متعادل نموده و از حركت خود به خودي آن                     

  . جلوگيري مي كند 

( و غير مـستقيم     ) متصل به زير پيستون     (  شير متعادل كننده با خط فرمان مستقيم         شكل زير عملكرد  

  . را نشان مي دهد ) متصل به ورودي سيلندر و خط فشار 

  

  
  عملكرد شير متعادل كننده

در حالت خط فرمان مستقيم ، پيستون در صـورتي حركـت مـي كنـد كـه فـشار خـط فرمـان از فـشار              

 بيشتر شود و اين در حالتي است كه در باالي پيستون فـشار كـافي بـراي                  تنظيمي  شير متعادل كننده    

. بنابراين شير متعـادل كننـده بايـد در فـشار بـاالتري تنظـيم شـود                 . حركت ، توسط مدار تأمين گردد       

چنانچه شير متعادل كننده به خط فرمان غير مستقيم متصل گردد ،  به دليل عدم اتصال خـط فرمـان                     

زيـرا  . به فشارهاي تنظيمي بسيار پايين تري نياز مي باشـد  ) در اثر وجود وزن   ( قيم  به فشار عادي مست   

  . در اين حالت فشار ناشي از وزن وزنه ها به خط فرمان منعكس نشده است 



 62

  . عالمت سمبليك شير متعادل كننده در زير نشان داده شده است 

  
  عالمت سمبليك شير متعادل كننده

Over  Center  Valve        يكي از انواع شيرهاي متعادل كننده فـشار مـي باشـد كـه در سـيلندرهاي

  نگهدارنده تيغه گريدر استفاده شده است 

    Pressure  Switchesسوئيچ هاي فشاري 

سوئيچ فشار با حس نمودن تغييرات فشار در يك محدوده مشخص ، يك كليد الكتريكي را باز يـا بـسته                

  . مي نمايد 

 شده در سوئيچ فشار ، پس از تحريك قـسمت حـس كننـده فـشار عمـل كـرده و                      كليد الكتريكي تعبيه  

 را انجـام مـي   …عملياتي مثل راه اندازي يا توقف يك پمپ ، باز كردن يا بستن يك شـير الكتريكـي و                

از سوئيچ هاي فشار جهت كنترل حداقل و يا حداكثر فشار در سيـستم هيـدروليك اسـتفاده مـي       . دهد  

  . شود 
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       Flow control valveل جريان شيرهاي كنتر

شيرهايي هستند كه جهت تنظيم سرعت سيلندرها و موتورهاي هيدروليكي مورد استفاده قرار مي 

  . اين شيرها با تغيير ميزان دبي ورودي يا خروجي در عملگرها ، سرعت آنها را كنترل مي كنند . گيرند 

  . د شكل هاي زير شيرهاي كنترل جريان را نشان مي دهن

  
  اوريفيس 

  
  ) اوريفيس و شير يكطرفه ( شير كنترل جريان 

  انواع شيرهاي كنترل جريان 

     Throttle  Valves اوريفيس ها يا تنگناها - 1

     Deccleration  Flow  Control  Valves شيرهاي كاهنده سرعت - 2

     Flow  Dividers  تقسيم كننده هاي جريان - 3

     Priority  Flow  Control   Valvesحي  شيرهاي تقسيم ترجي- 4



 64

  

  اوريفيس ها يا تنگناها 

وجود اوريفيس در يك مسير . تنگ شدن موضعي مسير جريان روغن را اوريفيس يا تنگنا مي گويند 

اين . روغن ، در صورتي كه روغن جريان داشته باشد باعث اختالف فشار در طرفين اوريفيس مي گردد 

از اين اختالف فشار براي .  مقاوتي است كه در مقابل عبور جريان ايجاد مي شود اختالف فشار به خاطر

  . راه اندازي يك سيستم ديگر و يا به كار انداختن يك شير استفاده مي شود 

در صورت باال رفتن ميزان . ميزان جريان عبوري و افت فشار در اوريفيس به يكديگر وابسته مي باشند 

در صورت كاهش نيز عكس رابطه برقرار . ( مربع افزايش جريان ، افزايش مي يابد جريان ، افت فشار با 

  ) است 

  . اوريفيس ها در دو نوع ساخته مي شوند 

  . در اين اوريفيس ميزان جريان عبوري ثابت و غير قابل تنظيم مي باشد :  اوريفيس ثابت - 1

   اوريفيس متغير - 2

 شكل زير اوريفيس متغير را نشان مي دهد  . ل تنظيم مي باشد در اين اوريفيس ميزان جريان عبوري قاب

  
  اوريفيس متغير

در اكثر موارد اوريفيس ها به همراه يك شير يك طرفه ساخته مي شوند كه عبور آزاد جريان را در 

  . جهت عكس ممكن مي سازد 

  . شكل زير اوريفيس را به همراه شير يك طرفه نشان مي دهد 
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  يك طرفهاوريفيس و شير 

در مدار هيدروليك باال بر بوم بيل هيدروليكي ) اوريفيس و شير يك طرفه ( شيرهاي كنترل جريان 

  . مورد استفاده قرار گرفته است 

در اين شيرها ، جريان روغن در موقع باال رفتن بوم آزادانه جريان يافته ولي در موقع پايين آمدن ، 

  .  تا از پايين آمدن سريع بوم جلوگيري كند جريان روغن توسط اين شير كنترل مي شود

  

  : شيرهاي كاهنده سرعت 

اين شيرها با كاهش تدريجي ميزان . شيرهاي كاهنده سرعت نوعي از شيرهاي كنترل جريان مي باشند 

جريان عبوري ، شتاب منفي الزم جهت كنترل اينوسي حركتي بارهاي سنگين و يا سيلندرهاي با 

  . شكل زير يك شير كاهنده سرعت با تحريك بادامكي را نشان مي دهد . ي كنند سرعت باال را تأمين م

  
  شير كاهنده سرعت با تحريك بادامكي 

 


