
 

 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم

  )فلوئید پاور ماها (

  
  

  چند پمپشامل سیستمهای هیدرولیک 
  
  

  
 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  :تهیه و تنظیم 

  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده
  1391  ماهمرداد

  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(
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استفاده از دو یا چند پمپ در یک سیستم هیدرولیک بسیار متداول بوده و معموال به یکی از دالیل ذیل                    
  :انجام میپذیرد

  سیلندرهای هیدرولیک بزرگ برای سرعت کم با فشار باال و سرعت سریع با فشار پائین  تامین-1
   زیاد خیلی تامین دبی های-2
   ایجاد حرکت مستقل چند مصرف کننده با دبی و فشارهای مختلف-3
   خیلی متفاوت در نقاط مختلف سیستمادیربا مق  نیاز به دبی-4
  Closed Loop تامین دبی در مدارهای -5
   فیلتراسیون و خنک کاری روغن به صورت کنارگذر-6
   شارژ روغن در خط مکش برخی از پمپها-7
  سیلندر یا هیدروموتور ایجاد حرکت سنکرون -8
   شیرهای هیدرولیک به صورت مستقلX تحریک پیلوت -9
  

  
  )سیستم موبایل( از پمپهای متعدد در مدار هیدرولیکاستفاده 
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  :ی از سه روش زیر انجام میگیرداز پمپهای چندتائی معموال به یک استفاده
   و دو خط فشار مستقلرک مشت شامل یک خط مکشیک پوستهپمپهای دوبل با  -1
  

  
   و خروجی مستقل مشترکبا ورودی دوبلپمپ 

  
  های مستقل پمپهای چندتائی کوپله شده با ورودی و خروجی -2
 

  
  مستقلهای با ورودی و خروجی کوپل شده چهارتائی پمپ 
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   با الکتروموتور یا محرکهای جداگانهچندتائی یا  پمپهای تکی-3
  

  
  )بندر امیر آباد(استفاده از گیربکس با خروجی های متعدد در جرثقیل بندری 
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  :ر میگیردمورد بررسی قرا هیدرولیک سیستمهایدر  پمپهای چندتائی کاربردهایادامه در 
  
  ) HI-LOسیستم ( سرعت سریع با فشار پائین و سرعت کم با فشار باال  تامین-1

ین و سـپس دبـی کـم بـا           نیاز به دبی های باال با فشار پائ        ،سیستمهائی که در بخشی از عملکرد مدار      در  
  شار باال و یک یـا چنـد پمـپ تیغـه ای یـا                ف  یا دنده ای   ، معموال از یک پمپ پیستونی     میباشدفشار باال   

  .این امر باعث کاهش توان مصرفی سیستم هیدرولیک میشود. دنده ای دبی باال استفاده میشود

  
  

  
   ندا پرداز مربوط به دستگاه پرس شرکت Hi-Lo سیستم شامل هیدرولیکیونیت 
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   تامین دبی های زیاد-2
 در صورتیکه پمپ با سـایز مـورد نظـر وجـود             ،های خیلی زیاد در سیستم هیدرولیک      تامین دبی    جهت

ایـن امـر     . پمپ به صورت موازی جهت تامین دبی معـادل اسـتفاده میـشود             نداشته باشد، از دو یا چند     
  .ه جای استفاده از یک الکتروموتور بزرگ از چند الکتروموتور کوچکتر استفاده شودباعث میشود ب

  

  
   ش شرکت کاوشبه سفار  سه پمپ و الکتروموتور مستقلهیدرولیک شاملیونیت 
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   ایجاد حرکت مستقل چند مصرف کننده با دبی و فشارهای مختلف-3
ایجـاد فـشار و کنتـرل سـرعت عملگرهـای مختلـف سیـستم               رتیکه به صورت همزمان نیاز بـه        صودر  

  . استفاده میشود متناسب با نیاز هر بخش از مدار،از ترکیب دو یا چند پمپ ،هیدرولیک باشد
  

  
  مربوط به سیستم وینچ دریائی  پمپ دنده ای کوپل شده سه عدد هیدرولیک شاملیونیت 

   به سفارش شرکت سیوان
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  با مقدار خیلی متفاوت در نقاط مختلف سیستم نیاز به دبی های -4
 عملگرهای سیستم هیدرولیک به صورت همزمان نیاز به دبی نداشـته باشـند ولـی مقـدار                  صورتیکهدر  

بـرای  . از چند پمپ هیدرولیک استفاده میـشود       ،ر بخشهای مختلف خیلی متفاوت باشد     مورد نیاز دبی د   
پمپ بزرگ با سـرعت آرام بـه حرکـت          در صورتیکه الزم باشد یک سیلندر کوچک را توسط یک           مثال  

امر باعـث ایجـاد حـرارت       این    که ی پمپ را توسط فلو کنترل کم نمود       د بخش زیادی از دب    ، بای درآورد
بنابراین بهتر است برای این بخش مدار یک پمپ با سایز کوچک به صـورت               .  در سیستم میشود   یزیاد

  .جداگانه استفاده شود
  

  
   مربوط به سیستم باالبر و پمپ پیستونی مستقل و یک پمپ دنده ای دوبلد هیدرولیک شاملیونیت 

  
  Closed Loop تامین دبی در مدارهای -5

پمـپ  جهت جبران نشتی های داخلی مدار از یک پمپ کوچک بـا عنـوان    Closed Loopمدارهای در 
  .پشتیبان استفاده میشود
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   فیلتراسیون و خنک کاری روغن به صورت کنارگذر-6
، معموال از یک پمپ مـستقل بـا          کنارگذر  یا خنک کاری به صورت     نیاز به اعمال فیلتراسیون   صورت  در

  . فشار پائین استفاده میشود

  
   گلسار فارسکاری روغن هیدرولیک توسط پمپ مستقل در یونیت هیدرولیک شرکت خنک 

  
   شارژ روغن در خط مکش برخی از پمپها-7

  .تامین فشار مثبت بر روی دهانه مکش برخی از پمپها از یک پمپ واسطه میتوان استفاده نمودجهت 
  
   ایجاد حرکت سنکرون -8

صورت نیاز به ایجاد حرکت سنکرون در دو سیلندر با دقت متوسط، از پمـپ دوبـل بـا دبـی هـای                       در  
  .یکسان میتوان استفاده نمود

  
   شیرهای هیدرولیک به صورت مستقلX تحریک پیلوت -9

مانند انـواع قفـل، شـیرهای فلـو کنتـرل پروپورشـنال،              ( شیرهای هیدرولیک  پیلوتتحریک پورت   برای  
  از یک پمپ دبی پائین به صورت مستقل میتوان استفاده نمود )...شیرهای کنترل جهت و 
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    به سفارش شرکت گلسار فارسHi-Loجهت استفاده در مدار  پمپ دو هیدرولیک شاملیونیت 

  

  
    مربوط به دستگاه باالبر پمپ و الکتروموتور مستقل عدد سههیدرولیک شاملیونیت 
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
  میباشد پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

  
  

 
  


