
 

 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم

  )فلوئید پاور ماها (

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  نکات ساده ولی مهم در ساخت 
  سیستم هیدرولیک

  
  

 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده :تهیه و تنظیم 

  1393تیرماه 
  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(

  ک مجاز میباشد هیدرولی و کاربراناستفاده آموزشی از این اثر برای مدرسین
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  :هیدرولیک  چند نکته مهم در ساخت یونیت 
الزم اسـت  عالوه بـر جوشـکاری کامـل،    . به محیط اطراف کامال آببند باشددرب مخزن باید نسبت      -1

  . گرفته شود  به مخزنتوسط الستیک درزبند جلوی ورود گرد و غبار و ذرات خارجی
  

  
  خارجیآببندی کامل درب مخزن نسبت به ورود ذرات 

  
 150 تا   90 داخل مخزن که در ورودی پمپ بسته میشود، معموال دارای مش بین              Strainer صافی یا    -2

 به هیچ عنوان نقـش فیلتـر        واین المان فقط جلوی ورود ذرات خارجی بزرگ را میگیرد           . میکرون است 
 در خطـوط    میکـرون  10 یـا    25فیلتـر بـا مـش       انواع   معموال از    برای فیلتراسیون روغن   .را بازی نمیکند  

  .مختلف هیدرولیک میتوان استفاده نمود
  
باشد تـا در صـورت لـزوم        یا دریچه بازدید     Manhole باید دارای    های هیدرولیک بزرگ حتما    یونیت -3

  تمیز کاری یـا    معموال از این مسیر جهت    . بدون برداشتن درب مخزن بتوان به داخل آن دسترسی داشت         
  .دتعویض صافی پمپ استفاده میشو

  
همچنین .  پیش بینی نمود   آن برای بلند کردن درب مخزن باید تمهیدات مناسب مانند قالب بر روی              -4

  .کردمجموعه یونیت باید مجهز به دستگیره یا قالب باشد تا بتوان به راحتی آن را جابجا 
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ا  یـ  3 در صورتیکه مخزن در آب و هوای مرطوب نصب میشود الزم است بدنه مخزن را به صورت                   -5
 همچنـین بـرای     . پوشش داد تا در برابر خوردگی محافظـت شـود           و پلی اورتان    الیه با رنگ اپوکسی    4

  .رطوبت به داخل روغن باید از مخزنهای رطوبت گیر حاوی سیلیکاژل استفاده نمودورود جلوگیری از 
  
 صـاف   اصلی بلوک شیرآالت پس از انجام ماشینکاری باید توسط فرایند سـنگ زنـی کـامال               سطوح   -6

در صورتیکه مخـزن در محـیط مرطـوب         . شود تا آببندی ارینگهای زیر شیر به صورت کامل انجام شود          
نصب میشود برای جلوگیری از زنگ زدن بلوکهای نصب شیرآالت ، به جای رنگ آمیزی میتوان آنها را                  

  . با پوشش آب کرم محافظت نمود
  
 اشد تا به موقع بتوان نسبت به تعویض کـارتریج          فیلتر برگشت حتما باید مجهز به نشانگر گرفتگی ب         -8
  . اقدام نمودآن
 کلیه پورتهای ورود و خروج روغن باید مجهز به درپوش پالسـتیکی باشـد تـا در حـین جابجـائی                      -9

  .ذرات خارجی به بلوک وارد نشودمخزن از محل سازنده تا مشتری و نگهداری در انبار، 
  

   .ظیمی المانهای کنترل فشار توسط لیبل بر روی آنها درج شود الزم است محدوده فشار تن-10
  

در صورت عدم رعایـت     .  جهت دوران الکتروموتورها باید توسط فلش بر روی آنها مشخص شود           -11
  .دور صحیح ، بسیاری از پمپها خروجی نمیدهند

  
فنـی   الزم است مدارک فنی ساخت یونیت و سیلندر شـامل مـدار هیـدرولیک، مشخـصات وکـد                    -12

  .المانهای موجود در سیستم، کاتالوگ قطعات و نحوه راه اندازی و تنظیم آنها تحویل مشتری شود
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   به سفارش شرکت کیمیا چوب– )1393 تیر(نمونه پروژه اجرا شده توسط شرکت بنیان تدبیر پارس 
  

  
  

  
وران  درج فلـش بـرای نـشان دادن جهـت صـحیح د             )1:  فوق مـشخص اسـت       هاینکاتی که در عکس   

 نـصب ترموکوپـل جهـت نمـایش       )3 نصب نشانگر چشمی انسداد فیلتر خط برگـشت          )2الکتروموتور  
پـائین آمـدن سـطح     نصب لول سوئیچ جهت گـرفتن سـیگنال آالرم در صـورت             )4دمای روغن مخزن    

   پیش بینی قالب بر روی درب مخزن و بدنه برای بلند کردن توسط جرثقیل)5 روغن

  



  

www.IranFluidPower.com 

5 

  

  
  

  
  درج لیبل مشخصات کلی یونیت بـر روی بدنـه مخـزن   )1: ر عکسهای فوق مشخص است نکاتی که د 

 )3 قراردادن درپوشهای پالستیکی بر روی پورتهای بلوک جهت جلـوگیری از ورود ذرات خـارجی                 )2
 در نظر گرفتن دریچه بازدیـد بـر         )4 نصب لیبل تعیین حداکثر فشار کاری بر روی المانهای کنترل فشار          

   برای تمیزکاری و تعویض فیلتر مکشزنروی بدنه مخ
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  : هیدرولیک سیلندرچند نکته مهم در ساخت 
الزم است در انتخاب پکینگ سیلندرها به فشار کاری ، سرعت حرکـت سـیلندر، دمـای کـاری و نـوع                       

مثال در سیلندرهائی که قرار است موقعیت آنها به صـورت           . آببندی استاتیک یا دینامیک آنها توجه شود      
 اسـتفاده  Low friction کنترل شود و یا سیلندرهائی که با سرعت باال کار میکنند بایـد از پکینـگ   دقیق
. در سیلندرهائی که در مجاور کوره های ذوب کار میکنند باید از پکینگهای دما باال اسـتفاده کـرد                  . نمود

 پـشت پکینـگ     energizerهمچنین در سیلندرهائی که در آنها نشتی داخلی باید حداقل باشد، از المـان               
  .باید استفاده نمود Backup Ringاصلی همراه با 

  
  )1393تیر ماه  ( آلمانsimrit به سفارش شرکت کیمیا چوب شامل پکینگهای 180/100/900سیلندر 

  
  )1393تیر ماه  (  آلمانsimrit شامل پکینگهای 100/50/600سیلندر 
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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 

  

  
  

 
  


