
 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم
  مجله تخصصی هیدرولیک صنعتی 

  

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  هیدرولیکیونیت مراحل ساخت یک 
 )نمونه پروژه(

   
  

 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده :تهیه و تنظیم 

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

   هیدرولیک مجاز میباشدبران و کاراستفاده آموزشی از این اثر برای مدرسین
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 پیستون ربه قطاصلی شامل سیلندر متالز فرمینگ ساخت یونیت هیدرولیک مربوط به پرس افقی پروژه 
320mm 180 و فشار کاریbar و المانهای اصلی ذیل :  

   اسپانیاRoquetپمپ دنده ای دوبل    مجموعه الکتروموتور با توانهای مختلف3
  پمپ کارتریج به عنوان پرکن سیلندر Rexroth  شرکتA10VSO واریابلپمپ 

   انگلستانVickersشیرآالت کنترل فشار از   ایتالیاDuplomaticشیرآالت کنترل جهت از 
   ایتالیاDuplomaticپرشر سوئیچ   Internormen میکرون 25فیلتر کنارگذر با مش 

  Decompressionیع، شیر  ، شیر یکطرفه بلوکی، شیر تخلیه سرPT100خنک کن آبی ، ترموکوپل 
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   : برخی از فعالیتهای اصلی جهت طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک مورد نظرلیست
  طراحی مدار هیدرولیک  .1
  محاسبه و انتخاب المانها،سایزینگ .2

 طراحی نقشه ماشینکاری بلوک نصب شیرآالت .3

 یط اتوکد در مح...ترسیم المانهای سیستم شامل پمپ، موتور، شیرآالت، خنک کن و  .4

 . . . شیرآالت و پروژه شامل پمپها، الکتروموتورها، خرید و تامین اقالم مورد نیاز  .5

 طراحی چیدمان المانها و تعیین سایز مخزن .6

 تامین مواد اولیه و ساخت بلوک نصب شیرآالت .7

 انتخاب ورق ، خمکاری و جوشکاری مخزن .8

  مخزن تعیین سایز و محل دریچه های بازدید .9

 ورها و پمپهای کوپله شده و بلوک بر روی مخزننصب الکتروموت .10

  و خنک کن کنارگذر تعیین محل نصب فیلتر .11

 ترموکوپل تعیین محل نصب المانهای جانبی مانند  .12

 تعیین نحوه جابجائی مخزن و اجزای اصلی آن توسط زنجیر و قالب .13

 تامین و نصب فلنج بر روی الکتروموتورها .14

 ناسب جهت نصب پمپهاساخت و تامین گلدانی م .15

 کوپله نمودن پمپها و الکتروموتورهاتامین کوپلینگ و  .16

  لوله های برگشت نصبرموکوپل وت  مخزن برای نصبسوراخکاری ورق روی .17

 تعیین سایز شلنگها و لوله های اتصال پمپها به بلوک .18

 شلنگ کشی و لوله کشی داخل و خارج مخزن .19

 ر روی بلوکبو المانهای جانبی  شیرآالت  و مونتاژنصب .20

 درزبندی کامل درب مخزن برای جلوگیری از ورود ذرات خارجی .21

 تامین روغن مناسب برای تست سیستم .22

 روشن نمودن الکتروموتورها و تعیین جهت صحیح دوران پمپها برای مکش  .23

  و شیرهای کنترل فشار اندازی شامل تنظیمات اولیه پمپ واریابلانجام مراحل پیش راه .24

 واریابل پمپ Compensator  فشار وتنظیم فشار شکن ها .25

 واریابلتنظیم دبی مطلوب پمپ  .26
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   :)1392دیماه ( پرس متالز فرمینگ مراحل ساخت یونیت هیدرولیک
  

   
  Manhole شامل پایه، شیر تخلیه و دو عدد 1000litساخت مخزن روغن با حجم کل 

  
   کشی در سیستمبلوک فوالدی جهت نصب کامپکت شیرآالت و کاهش مقدار لولهساخت 
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 خکاری ورق روی مخزناتعیین دقیق محل نصب بلوک، پمپها و موتورها و سور
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  شیرآالت بر روی بلوکنصب

  
  شیرآالت  و بلوک هاشلنگ کشی بین پمپ
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 یونیت هیدرولیک از نماهای مختلف پس از رنگ آمیزی



  

www.IranFluidPower.com 

8 

 

  

  
  

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

  
  
  
  
  
  
  

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

  

  
  

 
  


