
 

 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم

  )فلوئید پاور ماها (

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  
  انواع مدارهای هیدرولیک

  

  
 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  :تهیه و تنظیم 

  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده
  1391 آبان ماه

  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(
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ی روغـن بـه   ای از نمادهای قطعات هیدرولیک است که توسط خطوط ارتبـاط         مدار هیدرولیک مجموعه  
. هم متصل شده و هر کدام از این قطعات وظیفه مشخصی را در عملکرد مطلوب مدار بر عهـده دارنـد                    

 مهندسـین هیـدرولیک الزم      .هر یک از المانهای هیدرولیک دارای یک نماد یا سیمبل استاندارد میباشـد            
د آنهـا را در مـدار       ناید بتوان در گام اول ب   . ند آشنا شو  ISO1219 طبق استاندارد    است با نماد کلیه المانها    

 بعدها  .برای مثال نمادهای موجود در شکل زیر مربوط به انواع شیر، پمپ و فیلتر است              . دنتشخیص ده 
د مدارهای هیدرولیک را طراحی     ننبا تسلط بیشتر بر این نمادها و فراگیری نحوه عملکرد دقیق آنها میتوا            

  .دیننما
  

  
   برخی از المانهای هیدرولیکنماد

  
  : زیر طبقه بندی نمودمدارهای هیدرولیک را میتوان در سه دسته کلی

  مدارهای پایه) 1
  مدارهای ترکیبی ساده) 2
  مدارهای پیچیده) 3

مدارهای پایه هیدرولیک نشان دهنده یک ارتباط ساده و منطقی بین چند المان هیدرولیک جهت تـامین                 
 شکل زیر مدار پایه قفل کردن بار نـشان داده شـده             برای مثال در  . یکی از نیازهای پایه ای سیستم است      
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مهمترین المان در این مدار شیر یکطرفه با تحریک پیلوتی است کـه وظیفـه نگـه داشـتن بـار در             . است
  . موقعیت خود را دارد

  
  مدار پایه نمونه

  
مانند فراگیری حروف الفباء برای سـاخت کلمـه و جملـه            و نمادهای آنها    شناخت المانهای هیدرولیک    

 ساخته میشوند  سادهترکیبیبا استفاده از مدارهای پایه و کنار هم قراردادن آنها مدارهای           . ضروری است 
طراحـی مـدارهای    . و با ترکیب آنها میتوان مدارهای پیچیده تر را جهت تامین نیاز سیستم طراحی نمود              

این مدارها معموال شامل انواع شـیرهای       . دارهای پایه و ترکیبی ساده انجام میشود      پیچیده با استفاده از م    
. هیدرولیک ساده، پروپورشنال، کارتریج، عملگرهای متعدد و پمپهای متنوع ساده و دبی متغییـر میباشـد               

  .برای طراحی چنین مدارهائی نیاز به دانش، مهارت و تجربه کافی در زمینه هیدرولیک میباشد
یکی از منابع خوب برای آشنائی بـا        . یمه این مقاله چند مدار پایه و ترکیبی ساده ارائه شده است           در ضم 

  . استکتاب هیدرولیک مقدماتی فستونمادهای هیدرولیک و مدارهای پایه و ترکیبی ساده 



























  
  

  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
  ستمهای هیدرولیک میباشد پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سی

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 

  

  
  

 
  




