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  !!!یک درد دل مهندسی
  

 که در زمینه تامین قطعات هیدرولیک فعالیت میکند          پارسیان شرکت رکسان سایت  وب  مدتی پیش در    
 که چند سال پـیش      ار ایران فلوئید پاور  تمام فایلهای آموزشی    . ناراحت کننده ای برخورد کردم    به نکته   

 و در زیـر   اند قرار دادهCopy and  Pasteبه صورت در بخش آموزش این شرکت  ،تهیه کرده بودم

   !!!. . .  که هر گونه کپی برداری از محتوای این سایت غیر مجاز استاندآن نوشته 
  لطفا کمی به همدیگر احترام بگذاریم

  
 فیلد هیـدرولیک   اگر هر کدام از مهندسینی که در         ور کنید بادر ضمن کمی هم به فکر تولید علم باشیم،          

کار میکنند هر از چند گاهی یک موضوع کاربردی را جمع آوری و یا حتی ترجمـه کننـد و در اختیـار                       
  .باال میرودخیلی سطح علمی ما  قرار بدهند، در طول چند سال  دیگرمهندسین و دانشجویان

  
 هـای تولیـدی تهـران یـا          کـه در کارخانـه     انیمهندسـ  ت فنـی   اطالعـا  با افـزایش  باور من این است که      

  . باال میرودا نیز ه تولیدی آن مجموعهت، کیفیت محصوال کار میکندهاشهرستان
  

  ینجاست که مصرف کننده این تولیدات خود ما هستیمانکته جالب در 
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  مقدمه 
  
  :پایه در هیدرولیک شناخته میشوندسه قانون زیر تحت عنوان قوانین  -
  سیال تحت فشار همواره مسیر با مقاومت کمتر را برای عبور انتخاب میکند )1
   تولید دبی میکند نه فشار ،پمپ) 2
  فشار تنها در برابر مقاومت یک مانع ایجاد میشود) 3
  
بـه یـک دو راهـی برسـد،          در مسیر عبور خـود        هیدرولیک  اگر روغن  کهمفهوم قانون اول این است       -

  . ایجاد میکندجریانعبور نماید که مقاومت کمتری در برابر عبور ترجیح میدهد از مسیری 
 شلنگها، اتصاالت و مقاومت پیستونها کامال یکسان باشد، هـر دو سـیلندر بـا سـرعت                  اگردر شکل زیر    

در صورتیکه به هر دلیل بار مقـاوم یکـی از سـیلندرها بیـشتر باشـد، سـرعت                   . مساوی حرکت مینمایند  
  . حرکت آن کمتر خواهد بود

  

  
  تقسیم جریان روغن بین دو سیلندر
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  حرکت سنکرون سیلندرهای هیدرولیک
 با وجود بارهـای   منظور از حرکت سنکرون دو یا چند سیلندر این است که با ارسال فرمان، سیلندرها      -

دقت ایـن  .  با هم شروع به حرکت نموده و با قطع فرمان حرکت آنها متوقف گردد             نامساوی و نا متقارن   
گـاهی اخـتالف حرکـت دو سـیلندر     .  باشـد  متفـاوت   ممکن است   در شرائط مختلف   ،مزمانی حرکت ه

نکته مهـم  . میتواند در حد چند سانتی متر باشد، گاهی هم این اختالف الزم است در حد میلی متر باشد          
  .این است که معموال برای رسیدن به دقت باالتر باید هزینه بیشتری پرداخت نمود

  

  
  زیر بار نا مساوی هیدرولیکسنکرون سیلندرهای  غیرحرکت 

 
  زیر بار نا مساوی هیدرولیکحرکت سنکرون سیلندرهای 

  
 در   مهـم  سنکرون سازی حرکـت سـیلندرهای هیـدرولیک زیـر بارهـای نامـساوی، یکـی از مـسائل                   -

دن حرکـت   در ادامه روشهای متداول برای سنکرون نمو      .  میباشد  هیدرولیک هیدرولیک صنعتی و موبایل   
  .سیلندرها مورد بررسی قرار میگیرد
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   هیدرولیکهایروشهای سنکرون نمودن سیلندر
 سیـستم     حرکت سنکرون سیلندرهای هیدرولیک معموال به هفت روش زیر ایجاد میشود کـه طـراح                -

 با توجه به دقت مورد نیاز، حساسیت دستگاه، متعادل بودن بار و میـزان هزینـه قابـل قبـول                     هیدرولیک
  .ی پروژه یکی از این روشها را انتخاب مینمایدبرا
   Rack & Pinionاستفاده از عامل مکانیکی مانند صفحه اتصال دهنده یا ) 1
  استفاده از فلو دیوایدر شیری و فلو دیوایدر هیدروموتوری) 2
  استفاده از پمپ دوبل یا چندتائی جهت تامین همزمان مقدار مساوی روغن) 3
    Pressure Compensatedنترل های استفاده از فلو ک) 4
  و ایجاد ارتباط بین آنهاخاص هیدرولیک با ابعاد استفاده از سیلندرهای ) 5
  استفاده از شیرهای پروپورشنال و فیدبک موقعیت توسط خط کشهای الکترونیک) 6
  استفاده از روشهای ابداعی خاص) 7

  

  
  هیدرولیک سنکرون نمودن حرکت چند سیلندر
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   Rack & Pinionفاده از عامل مکانیکی مانند صفحه اتصال دهنده یا است) 1
در سیستمهای هیدرولیک استفاده از یک عامل مکانیکی مانند صفحه پرس همراه با گایدهای مخصوص            

ر د.  دارای ارجحیـت میباشـد      سـیلندرها   برای سنکرون نمـودن حرکـت      و شانه  چرخ دنده مکانیزم  و یا   
 معموال دقـت سـنکرون سـازی         و لقی کم چرخدنده ها،      اتصال دهنده   کامل صفحه  صورت صلب بودن  

  .بسیار باال خواهد بودسیلندرها حرکت 
  

  

  
  Rack & Pinionاستفاده از عامل مکانیکی مانند صفحه اتصال دهنده یا 
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  استفاده از فلو دیوایدر شیری و فلو دیوایدر هیدروموتوری) 2
  . میباشندی هیدروموتورشیری یاو صورت  دفلو دیوایدرها معموال به -
  

    
   نماد فلو دیوایدر شیری و هیدروموتوری

  
 جریان بـه    ، با طراحی یک جفت گلوگاه با مشخصات یکسان و اسپولهای متصل به هم             شیریدر نوع    -

با تغییر جریان خروجی از هر گلوگاه وضـعیت اسـپولها            .صورت مساوی بین خروجی ها تقسیم میشود      
  . به صورتی تغییر مینماید که جریان عبوری مجددا متعادل گردد

  

 
  فلودیوایدر شیری

  
بـا هـم کوپلـه شـده و     ) یـا پیـستونی  ( محور دو یا چند هیدروموتور دنـده ای      هیدروموتوریدر نوع    -

. مجموعه به صورت مساوی در خروجی تقسیم میـشود        جریان ورودی به این     . همزمان حرکت مینمایند  
جریان بیـشتری از خـود     در صورتیکه یک دنده بخواهد،از آنجا که محور دنده ها به هم متصل میباشند 

البتـه  .  و جریـان آنهـا مـساوی میـشود         گرددعبور دهد، سرعت گردش چرخدنده های دیگر نیز زیاد می         
  .کسان نبودن خروجیها میشودوجود نشتی داخلی در هیدروموتورها باعث ی
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مـدار   جلوگیری از جمع شـدن خطاهـای افزاینـده در    هایکی از نکات مهم در استفاده از فلو دیوایدر   -
  .معموال با افزودن شیرهای مختلف کنترل فشار و جهت، این خطاها را میتوان کاهش داد. آنها است

 
 

  
  ) نوع شیریدارای دقت بیشتر نسبت به (فلو دیوایدر هیدروموتوری

  
     )optionalفشار شکنها و شیر یکطرفه به صورت (مدار فلو دیوایدر هیدروموتوری 
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   )دقت باال و نشتی داخلی کم نسبت به نوع دنده ای(فلو دیوایدر هیدروموتوری پیستونی 

  

  
  استفاده از فلو دیوایدر شیری برای ایجاد حرکت سنکرون سیلندرهای تلسکوپی 

  ) شرکت بهنام صنعتبه سفارش  - نیان تدبیر پارس ب(
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  استفاده از پمپ دوبل یا چندتائی جهت تامین همزمان مقدار مساوی روغن) 3
 امکـان از    ،مزیت ایـن روش   .  نمیباشد ئیاین روش به واسطه نشتی های داخلی پمپها دارای دقت باال           -

  . جداگانه استهایاز المان در ابتدا و انتهای کورس بدون استفاده هابین بردن خطا
  

  
   استفاده از پمپ دوبل جهت تامین همزمان مقدار مساوی روغن

  ) آالتوشرکت به سفارش  - بنیان تدبیر پارس (
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   Pressure Compensatedاستفاده از فلو کنترل های ) 4
کنترل با مکـانیزم    در صورتیکه بار اعمالی به چند سیلندر هیدرولیک متفاوت باشد میتوان از چند فلو                -

در این صورت با وجود بارهای متفاوت دبـی ورودی بـه هـر سـیلندر                . جبران کننده فشار استفاده نمود    
  . مساوی خواهد بود

البتـه  .  نشان داده شده است    Fشکل زیر نحوه کارکرد شیر فلو کنترل مذکور به ازای بارهای مختلف             در  
  .مورد بارهای متغییر و نا متقارن دارداین روش نیز محدودیتهای خاصی برای اعمال در 

  

  
    Pressure Compensateکنترل استفاده از فلو 
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  استفاده از سیلندرهای هیدرولیک با ابعاد خاص و ایجاد ارتباط بین آنها) 5
ابعاد سیلندرها بـه    . در این روش روغن خروجی از یک سیلندر به ورودی سیلندر بعدی وارد میشود              -

. حجم ورودی سـیلندر دوم برابـر باشـد        ن میشود که حجم روغن خروجی از سیلندر اول با           نحوی تعیی 
البته باید در سـاخت سـیلندرها       .  سازی سیلندرها است   ناین روش یکی از دقیق ترین روشهای سنکرو       

  .دقت زیادی انجام شود
  

  

  
  

  نهااستفاده از سیلندرهای هیدرولیک با ابعاد خاص و ایجاد ارتباط بین آ
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  استفاده از شیرهای پروپورشنال و فیدبک موقعیت توسط خط کشهای الکترونیک) 6
بـا ایـن حـال      .  این روش معموال به عنوان دقیقترین روش سنکرون سازی سیلندرها شـناخته میـشود              -

 خـط کـش     بواسطه استفاده از سـیلندرهای دقیـق، شـیرهای پروپورشـنال و سـروو، کارتهـای کنترلـی،                 
 اسـت و   قیمت ، این روش معموال بسیار گران      PLC  برق  و تابلوی   خاص  کنترلی الگوریتمک،  الکترونی

  .تنها در صورتی مورد استفاده قرار میگیرد که استفاده از روشهای قبل امکانپذیر نباشد
  

  

  
  استفاده از شیرهای پروپورشنال و فیدبک موقعیت توسط خط کشهای الکترونیک
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  شهای ابداعی خاصاستفاده از رو) 7

 هاشـرکت از   فراوانی در صنعت میباشد، برخـی        یبا توجه به اینکه ایجاد حرکت سنکرون دارای کاربردها        
یکی از این روشها، استفاده از سـیلندر        .  به ایجاد ابداعات جدید و کاربردی جهت این امر مینمایند          اقدام

  . هیدرولیک واسطه است
  

 
   برای ایجاد حرکت سنکروناستفاده از روشهای ابداعی خاص

  
نکته مهم در استفاده از کلیه روشهای فوق این است که در صـورت ایجـاد خطـا در حرکـت سـنکرون                   

بنـابراین  . ممکن است در سازه مورد نظر نیروهای پیچشی زیادی بوجود بیاید و کل سیستم آسیب ببیند               
  .در انتخاب روش مناسب و پیش بینی راههای کاهش خطا دقت نمائید
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
  پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد 

  
  
  
  
  
  

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

  

  
  

 
  
  


