
 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم
  مجله تخصصی هیدرولیک صنعتی 

  

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  ساخت یونیت هیدرولیک طراحی و 
(Hydraulic Power Units) 

   
  

 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده :تهیه و تنظیم 

  1392  ماهآذر
  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(

   هیدرولیک مجاز میباشدربران و کااستفاده آموزشی از این اثر برای مدرسین



  

www.IranFluidPower.com 

2 

مجمـوعه مخزن هیدرولیـک، الکتروموتور، شیرآالت کنترلـی و دیگـر ادوات نصـب شده بر روی به 
یونیت  ،جهت جریان مـورد استفـاده قرار میگـیردتعیین  تامین دبی، کنترل فشار و برایآن که 

 یونیت قدرت یا پاوریونیـت ،پاورپکمجموعـه همچـنین با عنـوان  این . میگوئیمهیدرولیـک
جدید به یکی از دالیل زیر ممکن است تهیه هیدرولیک معموال یونیت  . نیز نامیده میشودهیدرولیک

  :شود 
 استفاده در یک ماشین یا خط تولید جدید) 1

  جایگزین نمودن با سیستم معیوب قبلی) 2
 نگهداری به عنوان رزرو یا یدکی در انبار) 3

  Standbyازی سیستم اول یا نصب به صورت مو) 4
  

  
  )پاورپک ( نمونهیونیت هیدرولیک

  
قرار بررسی  حالت مختلف مورد 10 در  شرائط متنوع طراحی و ساخت یونیتهای هیدرولیکادامهدر 
   .دریمیگ
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 با  در حال کار است و مجموعه ای کامال مشابهبر روی یک ماشین هیدرولیک یونیت )حالت اول
  . باید ساخته شودعملکرد و برند،  المانهامشخصاتحاظ  از لیونیت موجود

  :  باشدرعلت عدم تغییر برندها یا مشخصات و عملکرد سیستم ممکن است به دالیل زی
  وجود دستور العمل یا استانداردی خاص) 1
 رضایت و اعتماد کامل به طرح قبلی) 2

  سازنده جدید طراح وعدم اعتماد به تیم) 3

 یت مدیران جهت اعمال تغییرات در سیستمش مسئولرعدم پذی) 4
 

  
 نمونه   هیدرولیکیونیت
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 از لحاظ سیستم فقط خروجی ، هیدرولیک مشابهیونیتبرای ساخت در این حالت  )حالت دوم
همچنین عالوه بر تغییر برند، سازنده مجاز .  نمیباشد برندهاعملکرد مهم است و نیازی به یکسان بودن

در یونیت شکل زیر به جای پمپ برای مثال . ا نیز به صالحدید خود تغییر دهد تا نوع المانها راست
 Roquet و یک پمپ دنده ای Vickers از یک پمپ دبی متغیر ، Bosch  دنده ای-دوبل پیستونی

 در این پروژه سه مجموعه یونیت هیدرولیک مربوط به خطوط تولید کارخانه گلسار .استفاده شده است
  . و جایگزین شدفارس مشابه سازی

  

  
   آلمانBosch : سازنده -  یونیت هیدرولیک شرکت گلسار فارس

  
 یونیت هیدرولیک بنیان تدبیر پارس جایگزین یونیت فوق
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 ،فلودیوایدرشیرآالت،  مربوط به کارخانه تولید میلگرد سیرجان، برای  شکل زیریونیتمشابه سازی  در
الزم به ذکر . ( از برند جایگزین استفاده شده استیر در ظرفیتبدون تغیو الکتروموتور   دنده ایپمپ
 و فیلتر کنار  هوائیبه طرح فوق یک خنک کن  با توجه به آلودگی محیط و افزایش دمای سیستماست
  )شده است اضافه  میکرون نیز25 با مش گذر

  

  
  ترکیه: کشور سازنده  –یونیت هیدرولیک شرکت میلگرد سیرجان 

  
  درولیک بنیان تدبیر پارس جایگزین یونیت فوقیونیت هی
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بـدون تغییـر در ظرفیـت المانهـا و          در مشابه سازی یونیت شکل زیر مربوط به کارخانه پارت ماشـین،             
  .عملکرد سیستم، طرح موجود بهینه سازی گردید

 

  
  

  
  ایتالیا:  کشور سازنده-  یونیت هیدرولیک پرس شرکت پارت ماشین

الکتروموتور با دو شفت خروجی و کوپله نمودن دو پمپ کارتریج و پیستونی در سـمت                 استفاده از    -1
 نصب بلوک شیرآالت بر     -3 استفاه از لوله کشی برای اتصال پمپ ها به بلوک اصلی             -2چپ و راست    
   استفاده از اتصاالت فلنجی غیر استاندارد لوله ها-I  4روی تیرآهن 
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 با اعمال برخی اصالحات توسط شرکت بنیان تدبیر پارسشابه سیستم فوقمساخت یونیت هیدرولیک 

 استفاده از شلنگ بـرای  -2 استفاده از پمپ دوبل با یک پوسته و الکتروموتور با یک شفت خروجی      -1
 اسـتفاده از اتـصاالت فلنجـی        -4 اتصال بلوک شیرآالت بر روی مخزن        -3اتصال پمپها به بلوک اصلی      

 وجی شیرآالتاستاندارد در خر
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 برخی اصـالحات در طـرح اولیـه          کارخانه میلگرد سیرجان   در مشابه سازی یونیت شکل زیر مربوط به       
شامل اضافه نمودن فیلتر برگشت با نشانگر انسداد، خنک کن آبی ، دریچه بازدید و تغییر برند برخی از                 

  .المانها اعمال گردید
 

  
  ترکیه: شور سازنده   ک-  یونیت هیدرولیک شرکت فوالد سیرجان

  
  یونیت هیدرولیک بنیان تدبیر پارس جایگزین یونیت فوق
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مهمترین تغییر در طرح یونیت شکل زیر مربوط به خط استکر شرکت سیمان داراب، استفاده از پمپ 
  . استVickersدبی متغیر و شیر کنترل دبی پروپورشنال 

  

  
  آلمان:  سازنده   کشور- سیمان دارابیونیت هیدرولیک شرکت 

  
 ساخت یونیت هیدرولیک مشابه سیستم فوق با اعمال برخی اصالحات توسط شرکت بنیان تدبیر پارس
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انجام خارجی داخلی یا یک شرکت  و یونیت هیدرولیک توسط  مدار طراحیدر این حالت )سومحالت 
 دستور العملهای طراح معموال کلیه جهت ساخت.  وجود ندارد از آنساخته شدهونه نمشده است ولی 

برای مثال طرح سیستم دریچه کوره ذوب فوالد . گردد رعایت میطرحمندرج در مدار و مشخصات 
 اجرای آن توسط شرکت بنیان و گردیده ارائه ایتالیائیت شرکیک  توسط  مطابق مدار زیرپاسارگاد

  .ه استشدتدبیر پارس انجام 
  

  
 ییایتالیا : شرکت طراح  -  یونیت هیدرولیک شرکت فوالد پاسارگاد نقشه مدار
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با اعمال برخی  شرکت ایتالیاییطرح  مطابقبرای شرکت فوالد پاسارگاد ساخت یونیت هیدرولیک 

 وسط شرکت بنیان تدبیر پارساصالحات ت
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 با اعمال برخی  آلمانیشرکتموجود از  مطابق طرح  برای شرکت افق البرزساخت یونیت هیدرولیک

 اصالحات توسط شرکت بنیان تدبیر پارس
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با سیستم موجود  مکانیک یا پنوماتیکدر این حالت هدف جایگزینی طرح یک سیستم  )چهارمحالت 
برای مثال در سیستم انتقال مواد شرکت فوالد سیرجان از .  استعملکرد مشابه تیابی به دسهیدرولیک و

با توجه به خرابی زود به زود .  استفاده میگردیدFesto برند  و300mmیک سیلندر پنوماتیک با قطر 
این سیلندر و قیمت بسیار گران آن تصمیم به جایگزینی با یک سیستم هیدرولیک با عملکرد مشابه 

 قدرت کافی برای حرکت  عالوه بر تامینسیستم هیدرولیک جایگزین باید میتوانست. گرفته شد
  . برخوردار باشدو قابلیت کنترل و سرعت باال  مانند سیستم پنوماتیک از نرمی ،مکانیزم موجود

  

  

 
 یونیت هیدرولیک شرکت فوالد سیرجان جایگزین سیستم پنوماتیک ساخت بنیان تدبیر پارس
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 توسط مشتری  ماشینعملکرد و سرعت و قدرتملکرد سیستم از لحاظ عدر این حالت  )پنجمحالت 
 در مثال شکل زیر شرکت انهار .سازنده میباشدشرکت  و ساخت بر عهده یحاطرمیشود و مشخص 

اتصال با توجه به عملکرد ماشین مخصوصی که برای خط تولید خود در نظر گرفته، طراحی و ساخت 
  .ت هیدرولیک با قابلیت کنترل سرعت و نیرو را سفارش داده استیک یونی

  

  
به صورت سیستم دو سرعته با استفاده از شیرهای فلو کنترل با جبران کننده فشار طراحی و ساخت 

 برای شرکت انهار اتصالموازی 

  
 البرای شرکت انهار اتص) طرح ابتکاری(سیستم دو سرعته توسط فلو کنترل مدوالر ساخت 
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  یونیت هیدرولیک طراحی و ساخت برای عملکرد سیستم مورد نظر،در مثالهای زیر طبق نیاز مشتری
  :انجام شده است

  

  
 فن آوری نوین نیرو مربوط به سیستم دریچه سدیونیت هیدرولیک شرکت 

  
 قطعات خودرومربوط به مونتاژ یونیت هیدرولیک شرکت محور خودرو 
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قدیمی  و المانهای نصب شده بر روی آن کامال  هیدرولیک موجودونیتدر این حالت ی )ششمحالت 
نمیتوان قطعات  برای مشابه سازی با توجه به قدمت یونیت. دنعملکرد مطلوب نمیباش و دارای بوده

در بازار موجود باید از المانهای جدید موجود برای بهبود سیستم  بنابراین مشابه را جایگزین نمود
   .شوداستفاده 

  

  
 جایگزین طرح –یونیت هیدرولیک ساخت بنیان تدبیر پارس برای شرکت متالورژی پودری سهند 

 قدیمی شامل شیرآالت و پمپ های روسی
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از لحاظ طرح اولیه دارای اشکاالت اساسی یا هیدرولیک موجود در این حالت یونیت  )هفتمحالت 
برای مثال در سیستم باالبر . رفع گردد بوده و در سیستم جایگزین باید ایرادات مورد نظر جزئی

 که با اعمال برخی اصالحات در یونیت سیزرلیفتر شرکت ایران پتک مشکل نشستن بار وجود داشت
همچنین در یونیت شکل زیر که برای شرکت پایاب طراحی و . جدید، ایراد مورد نظر رفع گردید

  .نها برطرف گردید جدید همه آساخته شد، طرح اولیه دارای ایرادات اساسی بود که در طرح
  

  
یونیت اولیه دارای سرعت کم و بدون . یونیت هیدرولیک فوق جایگزین طرح اولیه ساخت ایران گردید

در یونیت جایگزین با استفاده از . کنترل میگردیددستی با شیرهای و عملکرد آن بوده هیدرولیک قفل 
 PLCو تابلوی کنترل تفاده از شیرآالت برقی با اسسیستم دو پمپی سرعت سیستم افزایش یافته و 

  .عملکرد سیستم بهبود یافت
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ول طراحی سیستمهای ایده های اولیه خیلی خوب و مطابق با اصدر این حالت  )هشتمحالت 
 مناسب طرح موجود،  و انجام تعمیرات تامین قطعات یدکیعدم امکاناست ولی بواسطه ک یهیدرول
مدار هیدرولیک به صورت  ،شرکت سیمان دارابسیستم ریکالیمر  یتیونبرای مثال در . نمیباشد

Closed loop شامل پمپ هیدروستاتیک و المانهای مدرن بود ولی جهت جایگزینی پمپ مورد نظر و 
در طرح جایگزین زیر از یک پمپ دبی متغیر با مکانیزم . یا تعمیرات آن مشکالت اساسی وجود داشت

  .رتریج پروپورشنال دبی استفاده گردیدجبران کننده فشار و شیر کا
  

  
   طرح اولیه آلمانی–یونیت هیدرولیک شرکت سیمان داراب ساخت بنیان تدبیر پارس 
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 مانند سیستم دارای ایراد هیدرولیک نیست ولی برخی از پارامترهای ماشیندر این حالت  )نهمحالت 
یک تولید قطعات متالورژی پودر کارخانه برای مثال در پرس هیدرول. سرعت یا قدرت مطلوب نمیباشد

سهند سالها سیستم مورد نظر کار میکرد ولی هنگامی که سفارش ساخت سیستم جدید داده شد، یک 
در طرح سیستم اولیه پس از کامپکت قطعه، ابتدا سیلندر پائین و . تغییر کوچک در آن اعمال گردید

 به فشارهای متفاوتی که برای این امر نیاز بود، سپس سیلندر باال به جای خود باز میگشت و با توجه
اخته شد فقط با اضافه  سدر سیستم جدید که برای این پرس. همزمانی حرکت برگشت امکانپذیر نبود

 ، حرکت برگشت دو سیلندر PLCو اعمال برخی تغییرات در برنامه  4/2نمودن یک شیر کنترل جهت
 عدد افزایش 7 عدد به 6در هر دقیقه ضرب پرس از  امکانپذیر شد و در مجموع به صورت همزمان

  .یافت
  

  
 بوط به شرکت متالورژی پودری سهند ریونیت هیدرولیک ساخت بنیان تدبیر پارس م
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مشتری و با توجه به نیاز عمومی طرف  از  خاص سفارشوجود بدوندر این حالت  )دهمحالت 
 و  سیستم جابجائیبرای مثال. شوند میضه ساخته و در بازار عری هیدرولیکصنعت برخی یونیتها

  . روغن به صورت پرتابل از این موارد هستندفیلتراسیون
  

  
 یونیت هیدرولیک انتقال و فیلتراسیون روغن
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 مناسب سیستم هیدرولیک، الزاما  در یک ماشینهر عملکردیبرای تامین  به ذکر استدر انتها الزم 
 برای مثال در سیستم هیدرولیک تست نیروی شکست موجود در کارخانه سهند برای پائین .نمیباشد

 در کهود  استفاده شده بInline   از یک فلوکنترل ساده0.1mm/sec  حدودآوردن سرعت بارگذاری تا
سیستم مورد در شرکت متالورژی پودر رویان بعدها . اعمال نیرو میکردلرزش و ضربه با نتیجه سیستم 

  .شد عملکرد آن کامال مطلوب گردید ونظر با یک سیستم الکترو مکانیک جایگزین 
 برای دسترسی به سرعت های کم توسط سیستم هیدرولیک نیز با دقت در انتخاب الزم به ذکر است

  .میتوان رسیدکینگ سیلندر و فلوکنترل مناسب به همین نتیجه مطلوب پ
  

  
 !!!جایگزین سیستم هیدرولیک قدیمی تست شکست قطعات متالورژی پودر سیستم الکترومکانیک 
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
   میباشدپاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

  
  

 
  


