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 ها و کارخانه سیستمهای هیدرولیک در از بازدیدهای متعددبا توجه بهدر طول پانزده سال گذشته 
  این سیستمهامشکالت موجود درام که ریشه بسیاری از  دهی به این نتیجه رس صنعتیتلفکارگاههای مخ

.  میباشد و نگهداری راه اندازی،طراحی، ساخت  بر فرایند  نظارت کافیعدم وجودعمدتا ناشی از 
 فرایند طراحی، ساخت و راه اندازی در پروژه های بزرگ میتواند  برچک لیست نظارتاز استفاده 
 و در نهایت سیستمی بدون موجود در سیستمهای هیدرولیک گردد بسیاری از خطاهای حذفباعث 
  . شودتحویلنقص 

 طراحی تا مراحل بعدی شامل تامین اقالم ، تعیین چیدمان المانها ، اولیه از شروع مراحل نظارتاین 
 ، فالشینگ ، زن مخ، لوله و شلنگ کشی ، تمیز کاری  قطعات ، مونتاژ هیدرولیکساخت مخزن و بلوک

  . راه اندازی و تحویل سیستم هیدرولیک ، الزم میباشد

  

  
   و ساخت، ایجاد یک سیستم هیدرولیک بدون نقص خواهد بودنتیجه نظارت کافی بر فرایند طراحی

  
به آنها برخورد که در صنایع مختلف از اشکاالت مشهود در سیستمهای هیدرولیک چند نمونه در ادامه 

 با کمی دقت و نظارت به راحتی در این سیستمها مشاهده میشود که عمدتا. توضیح میدهم  راام کرده
 به واسطه عدم  درعمل، با اینحاله استوجود داشتمراحل نهائی قبل از اتمام سیستم امکان اصالح 

  .ه است پرداخت گردیداشکاالت هزینه های نسبتا سنگینی برای رفع ، نظارتوجود این
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  ه در مرحله طراحی یونیت هیدرولیک اشتبا )1نمونه 
 و 160mm قطر پیستون با ی به سیلندر84lit/minدر یک سیستم ساده هیدرولیک برای انتقال دبی 

ستفاده شده اینچ ا3/8 سایز با   مدوالرکنترل فشارکنترل جهت برقی و از شیر ،  110mmقطر میل 
 دبی ،طراح نوشته شده و بنابراین 100lit/min ، حداکثر دبی مجاز  کنترل فشاردر کاتالوگ شیر. بود

84lit/minسیستم مورد نظر دمای   در عملبا این حال.  را برای این شیر مناسب فرض کرده است
  .ارهای باال سیستم کامال متوقف میگردید و در فششدیدا باال رفته

 1.9 برابر  که عقب پیستونبهبا توجه به نسبت سطوح جلو در این سیستم پس از بررسی مشخص شد 
 فشار شکناگرچه دبی ماکزیمم مجاز شیر  . میباشد160lit/minدبی برگشتی از سیلندر حدود  ،است 
 انتقال 20bar  حدود ولی حتی همین مقدار دبی را با افت فشاراست 100lit/min برابر مدوالر
یستم توجه کافی طراح در این س. یلی بیشتر منتقل میگردد با افت خ160lit/minبنابراین دبی . میدهد

  .به کاتالوگ المانهای مصرفی میتوانست باعث جلوگیری از این اشتباه شود
  

  

  
   CETOP05  - Duplomatic شیر فشار شکن مدوالر سایز ) دبی- افت فشار  (نمودار
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  اشتباه در مرحله طراحی سیلندر  و سیستم هیدرولیک )2نمونه 
 ، سایز پورتهای ورود و 110mm و قطر میل 200mmن در یک سیلندر هیدرولیک با قطر پیستو

 بوده و هنگام برگشت 66lit/minدبی ورودی به سیلندر .  اینچ انتخاب شده است3/8خروج برابر 
  . افت فشار زیادی مشاهده میشود،سیلندر

 هیدرولیک این است که سایز پورت ها را کوچکتر از هایطراحان سیلندربرخی یکی از اشتباهات 
باید دقت نمود حتی در صورتیکه دبی  200mmبرای سیلندر قطر  . استاندارد در نظر میگیرندسایز

ی پورتها رعایت نمود، چون ممکن  اینچ را برا1ورودی به سیلندر خیلی کم باشد باز هم باید سایز 
  .شوداستفاده  بیشتری  هایدبیبرای  این سیلندر  ازت در شرائط دیگراس

 باید سایز پورتها به صورت دقیق و به اندازه کافی بزرگتر از سرعت باالهای البته در مورد سیلندر
  سیلندر ، برای60cm/secبرای تامین سرعت برای مثال در سیستم زیر . مقادیر استاندارد انتخاب شود

انتخاب شده است و در صورت استفاده اینچ  1/4-1  سایز پورتهای سیلندر ،100mmبا قطر پیستون 
 . افت فشار زیادی ایجاد میشود، اینچ3/4استاندارد از پورت 

 

  
   شرکت بنیان تدبیر پارس–یونیت و سیلندرهای هیدرولیک سرعت باال مربوط به کمپکت علوفه 
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   تلسکوپیاشتباه در مرحله طراحی سیلندر هیدرولیک )3نمونه 
رکت سیلندر با مقاومت در یک سیستم هیدرولیک باالبر شامل یک سیلندر تلسکوپی سه مرحله ای، ح

  . همچنین بار روی باالبر با سرعت بسیار آرامی به سمت پائین حرکت میکردوزیاد صورت گرفته 
صرف با . سیلندر مورد نظر توسط یک طراح کم تجربه طراحی شده بودپس از بررسی مشخص شد 

بین  انتقال روغن  سوراخهای بسیار مهم که طراحگردید مدت زمانی در حدود یک هفته نهایتا مشخص
لی عبور  و روغن با فشار زیاد از منافذ داخ استدر نظر نگرفتهدر نقشه ساخت   رادو جداره لوله ها

مجددا دمونتاژ گردید متر،  18 با طول کورس  مذکورسیلندر تلسکوپی، برای اعمال سوراخها. مینماید
  .و اصالحات مورد نظر اعمال شد

 
   اخت سیلندرهای تلسکوپی  در سGلزوم پیش بینی سوراخ 

  
  اشتباه در مرحله راه اندازی و نگهداری )4نمونه 

در یک پیشنهاد عجیب از تیم نگهداری یک کارخانه بزرگ تولیدی، برای آنکه در کاتالوگ پمپ دبی 
 موجود بوده است، به VG68 توصیه شده و در کارخانه فقط روغن VG46متغییر ، استفاده از روغن 

 برسد و ویسکوزیته 80oCصورت دائم هیتر یونیت را روشن گذاشته اند تا دمای سیستم به حدود 
  ! )برای رفع مشکل فقط هیتر را خاموش کردیم (!!!روغن مصرفی پائین بیاید

  
   ویسکوزیته روغن هیدرولیک نمونه در دماهای متفاوت
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  دازیاشتباه در مرحله راه ان )5نمونه 
 ، پس از با مکانیزم جبران کننده فشار است پمپ دبی متغییر در سیستم هیدرولیک زیر که شامل یک

 و در مدت بیست دقیقه دمای نموده شدیدا داغ  روغناعمال تغییرات در تنظیمات اولیه توسط مشتری،
  شده بر رویال شده مشخص گردید که فشار تنظیمپس از بررسی تنظیمات اعم. دی میرس 70oCبه  آن

 لذا کل دبی تولید شده توسط .میباشد پمپ Compensatorفشار شکن اصلی سیستم کمتر از فشار 
  .میگردید  از فشار شکن اصلی تخلیه شده و باعث باال رفتن دمای مخزنپمپ

  .افزایش داده شدفشار شکن موازی پمپ فشار تنظیمی برای رفع مشکل، 
  

  
  پمپ دبی متغییر    Compensatorسط فشار شکن و کنترل فشار سیستم هیدرولیک تو
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  اشتباه در مرحله مونتاژ و شلنگ کشی )6 نمونه 
  در مدت کوتاه کارکرد210barدریک سیستم هیدرولیک شامل پمپ دبی متغییر با فشار کاری 

پس از بررسی . بود بلبرینگهای سر شفت موتور و پمپ و کوپلینگ واسط همگی خراب شده سیستم،
ص شد طول شلنگ واسط بین پمپ و بلوک شیرآالت بسیار کوتاه بوده و هنگام باال رفتن فشار، مشخ

 ها زیادی در جهت عمود بر راستای محور پمپ و موتور به آنیشلنگ مورد نظر تغییر طول داده و نیرو
   .دیاین مساله باعث خرابی سریع المانهای واسط بین پمپ و موتور میگرد. وارد مینماید

 تومان شد، در حالی که مجموع هزینه 40.000م به ذکر است هزینه تعویض شلنگ مربوطه کمتر از الز
  .  تومان شده بود3.000.000 حدود تعویض و تعمیر پمپ و موتور و کوپلینگ در

  

  
   روغن ناشی از فشارایجاد عدم باالنس در محور موتور، کوپلینگ و پمپ به واسطه نیروهای جانبی
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  اشتباه در مرحله طراحی و پیش راه اندازی )7 نمونه 
 قطر پیستون ، 200barبا فشار کاری مربوط به کمپکت قطعات پودری،  100tonدر یک پرس 

25cm 23 و قطر میلcm به جای استفاده از کانترباالنس برای خنثی نمودن نیروی عمودی صفحه ، 
با توجه به دبی خروجی خیلی . شده بودفاده  ، از یک عدد فلو کنترل است2tonنگهدارنده قالب به وزن 

فلو کنترل شده و شیر کم از جلوی سیلندر هنگام حرکت به پائین، اپراتور مجبور به بستن خیلی زیاد 
 6.5در نهایت با بسته شدن کامل مسیر خروجی روغن و نسبت افزایش فشار این سیلندر که برابر 

   .بودلوله خروجی ترکیده  رسیده و 1300barاست، فشار خروجی به حدود 
، حتما باید شیر  سیلندرفلو کنترل در خروجیشیر در صورت استفاده از  میکرد کهطراح باید توجه 

  .فشار شکن نیز نصب گردد تا جلوی افزایش فشار سیستم گرفته شود
  

  
   طراحی نامناسب و تنظیمات غلط سیستم هیدرولیک 
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  سیستم هیدرولیکاشتباه در مرحله نگهداری  )8نمونه  
در یک سیستم هیدرولیک شامل شیرآالت پروپورشنال پس از مدتی کارکرد سیستم، فیلتر خط برگشت 

 باعث توقف  که این سیگنالئیاز آنجا .، سیگنال گرفتگی میدهدبودکه دارای نشانگر انسداد الکتریکی 
 گردیده و مشکل ارسال  به پیشنهاد تیم اپراتوری، کارتریج فیلتر خارجسیکل کاری سیستم میشد

  !!! دشوسیگنال بر طرف می
و شیر  پمپ دبی متغییر ،البته پس از مدت چند ماه با توجه به آلودگی شدید محیط کارکرد سیستم

.  هزینه میگرددزیادی مبلغ ها خراب شده و برای تعویض آنسیستمکنترل دبی پروپورشنال موجود در 
  .بسیار کمتر از این مقدار میباشدریج فیلتر مورد نظر این در حالیست که هزینه دست کامل کارت

  

  
    و خارج نمودن کارتریج فیلتر برگشتعدم رعایت تمیزی محیط نصب یونیت هیدرولیک
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با توجه به نمونه مشکالت ذکر شده در این مقاله و موارد مشابه فراوان که هر روزه مشاهده میشود، 
 فرایند طراحی، بر اعمال نظارت   جهتهمکاریبرای ا  آمادگی خود رشرکت بنیان تدبیر پارس

به صورت یک پروژه را میتوان فرایند مذکور . ساخت و راه اندازی در پروژه های بزرگ اعالم مینماید
 و هدف آن بهبود کیفیت دادنظارتی در حین مراحل طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک انجام 

  .  میباشدسازنده سیستمهای هیدرولیکطراح و پروژه اجرا شده توسط شرکتهای 
 داخلی و خارجی ، یک بند نظارتی  سازندهشرکتهای مختلف میتوانند در حین عقد قرارداد با شرکتهای

نظارت  شرکت بنیان تدبیر پارس در جایگاه تعییندر متن قرارداد خود اضافه نمایند و بدین وسیله با 
فرایند طراحی، ساخت و راه اندازی  در احتمالیهای حذف بسیاری از خطا باعث  هابر اجرای پروژه

  .شوندسیستمهای هیدرولیک 
  

  
    بنیان تدبیر پارس–سیستم هیدرولیک کوره ذوب رعایت اصول طراحی و ساخت در 
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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 

  

  
  

 
  


