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  : جمع شدن استیک (حرکت رو به داخل)مدار تحلیل 
  P(31-P5)هنگامی که اپراتور لیور جمع شدن استیک را تحریک می کند (لیور سمت چپ) ، روغن از پورت 

) . روغن در بلوك شاتل ولو ها به ALشده و از آنجا وارد بلوك شاتل ولو ها می شود (پورت  4لیور وارد پورت 
استیک روانه می شود ، خط  براي تحریک اسپول  AL1(2-al3)چند شاخه تقسیم می شود ، خطی از روغن 

) روانه می شود . هنگامی که واحد کنترل دستگاه فرمان  12(بلوك  A3دیگري از روغن به سمت شیر برقی 
شیر کنترل ،   a(12-A3)عبور روغن ،به شیر برقی بدهد ، مسیر عبور روغن باز می شود و روغن به سمت پورت 

قطع می  P1ی شود . با تحریک این شیر مسیر پایلوتی پمپ ارسال م (67)جهت تحریک شیر کنار گذر مرکزي 
شده واز  (58)وارد بلوك  AL2شود که در نتیجه پمپ افزایش زاویه داشته . روغن در بلوك شاتل ولو ها از پورت 

براي تحریک شیر نگهدارنده ي استیک به   (4Pi-2) 4آنجا به چند شاخه تقسیم می شود . خطی از روغن ، 
به سمت ترمز گردان ارسال می شود که  SH(58-2)ترل روانه می شود . خط دیگري از روغن ، سمت شیر کن

باعث آزاد سازي ترمز گردان می شود (این عمل بدلیل یکی بودن لیور استیک و گردان است ، که این احتمال 
تحریک کند وجود دارد پس وجود دارد که اپراتور به طور هم زمان آنها را تحریک کند یا بعد از استیک گردان را 

به سمت شیر انتخاب گر  (Pi-33)در حالت اسیتک قفل گردان هم آزاد می شود ) . خط دیگري از روغن هم 
پایلوت بوم حرکت کرده و باعث تحریک آن می شود ، که تحریک این شیر باعث تحکیم اسپول شیر منطقی 

غن از بلوك سمت چپ به بلوك سمت راست را در جاي خود توسط نیروي فنر شده ، و مسیر عبور رو (62)
مسدود می کند (این عمل بدان دلیل است که روغن طرف چپ شیر کنترل از راه شیر ترکیب جریان استیک ، 
روانه ي طرف راست شیر کنترل شود که این امر باعث سرعت دادن به حرکت جمع کردن استیک می شود ) . 

ن هر دو پمپ به سمت سیلندر استیک روانه می شود (روغن پمپ هنگامی که اسپول استیک تحریک شود روغ
P1  از مسیر ،PL  و عبور از شیر یکطرفه و روغن پمپP2  و پورت  (61)از طریق شیر ترکیب جریانPi(2-Po) 

شیر کنترل ، وارد اسپول استیک می شوند ) . روغن خط برگشت ، شیر نگه دارنده را باز کرده و به سمت اسپول 
عبور کند ( وظیفه ي این  (70)روانه می شود ، که روغن براي تخلیه به تانک باید از شیر کنترل سرعت استیک 

شیر کنترل سرعت جمع شدن استیک است که با محدود کرده مسیر عبور روغن باعث افزایش فشار در طرف پر 
 . هنگامی که روغن از شیر فشار سیلندر استیک شده  و حرکت جمع شدن استیک را کند ولی نیرومند می کند )

باري  3وارد شده که بعد از عبور از شیر یکطرفه ي   (R)کنترل سرعت استیک عبور کرد به خط تخلیه تانک 
  وارد تانک می شود . (18)و کولر روغن  (19)
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  : بیرون)باز شدن استیک (حرکت روبه مدار تحلیل 
لیور وارد  P(31-P5)را تحریک می کند ، روغن از پورت   (13)هنگامی که اپراتور لیور حرکت  باز شدن استیک 

وارد بلوك شاتل ولو ها می شود . روغن در داخل بلوك شاتل ولو ها به دو  AOشده و از آنجا از پورت  2پورت 
به سمت اسپول استیک حرکت می  AO1(2-bl3)غن شاخه تقسیم می شود . از بلوك شاتل ولو ها خطی از رو

) روانه می شود . با فرمان واحد کنترل دستگاه ، شیر برقی  12(بلوك  A3کند . خطی دیگر به سمت شیر برقی 
شیر کنترل باز می کند که این روغن باعث تحریک شیر کنار گذر  a(12-A3)مسیر روغن را به سمت پورت 

از طریق شیر ترکیب  P2شده . روغن پمپ  P2امر باعث افزایش زاویه ي پمپ می شود که این   (67)مرکزي 
شیر کنترل (طرف راست شیر کنترل) می شود . همزمان با این روغن ،  Pi(2-Po)وارد پورت  (61)جریان 

روغنی دیگر هم از طریق شیر یکطرفه ي انتهاي شیر کنترل ، از طرف چپ به طرف راست جریان یافته که به 
میرود ، هدف این دو روغن سرعت دادن به حرکت استیک است . بنابراین  (61)کمک روغن شیر ترکیب جریان 

از طریق شیر ترکیب جریان و شیر یکطرفه به سمت اسپول استیک حرکت می کند و روغن  P2  پروغن پم
وارد شیر کنترل شده و بعد از عبور از شیر یکطرفه ي اسپول استیک با روغن پمپ  PLاز طریق پورت  P1پمپ 

P2 مت ر نگهدارنده به سترکیب شده و به سمت شیر نگهدارنده ي استیک روانه می شوند که بعد از باز کردن شی
سیلندر استیک جاري می شود و در نهایت استیک را باز می کند . روغن خط برگشت بعد از گذر از اسپول 

 (18)و کولر روغن  (19)باري  3شیر کنترل شده و بعد از گذر از شیر یکطرفه ي  (R)استیک وارد خط کم فشار 
  و تعدیل دما وارد تانک می شود . 
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