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 أسس اآلالت الهيدروليكية:  المصادر صادق جبار محسن. المرحلة الرابعة                               اعداد     د –قسم المكائن وال

 ونيىماتيةنظم هيدروليكية             
 اإلدارة العامة لتصميم وتطىير المناهج



 وذلك المٌكانٌكٌة الطاقة تولٌد فً الهٌدرولٌكا تستخدم .المائع وسكون حركة بدراسة ٌهتم التطبٌقٌة المٌكانٌكا علم فروع احد هو : الهٌدرولٌكا علم
 .عالٌة ضغوط الموائع أو السوائل تكسب التً والمكابس المضخات طرٌق عن دفع طاقة (الزٌوت) المعدنٌة الموائع باكتساب

 : الهٌدرولٌكا فً األساسٌة القوانٌن

 تقدم السوائل زٌادة فً قوة الشغل -4تنقل السوائل الضغوط فً جمٌع االتجاهات   -3السوائل غٌر قابلة لالنضغاط   -2لٌس للسوائل شكل ثابت   -1
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 :النظام الهٌدرولٌكً البسٌط 

 :تتكون الدائرة أو المنظومة الهٌدرولٌكٌة البسٌطة من األجزاء التالٌة 

 .ٌستخدم لتخزٌن وأمداد المنظومة بالزٌت أثناء العمل: خزان الزٌت  -1

          طاقة إلى المٌكانٌكٌة القوة تحوٌل على وتعمل ، المختلفة الهٌدرولٌكٌة المنظومة أجزاء إلى (الزٌت تحرك) الزٌت لضخ وتستخدم : المضخة -2
 .هٌدرولٌكٌة

    .مٌكانٌكٌة قوة إلى الهٌدرولٌكٌة الطاقة تحوٌل على تعمل ، شغل لتعمل المتحرك الزٌت تستخدم : األسطوانة -3

 .شغل وإنتاج الحمل لرفع ٌستخدم : المكبس -4

 المنظومة تشغٌل استمرارٌة لضمان تستخدم والتً الزٌت اتجاه ، ضغط ، بحجم التحكم صمامات مثل لها المخصصة الوظٌفة باختالف تختلف : لصماماتا -5
 .الهٌدرولٌكٌة الدائرة أو

 نظام هٌدرولٌكً بسٌط
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 :ممٌزات وعٌوب النظام الهٌدرولٌكً 

إلى موقع عمل ٌحتاج لتلك القوى ، ولبٌان ممٌزات أو ( محرك هٌدرولٌكً مثال)الغرض األساسً من األنظمة الهٌدرولٌكٌة هو نقل القوى من المصدر 
 .عٌوب تلك األنظمة تقارن مع األنظمة والوسائل األخرى األكثر شٌوعا مثل األنظمة المٌكانٌكٌة أو الكهربائٌة

 :الممٌزات 

 القوى فان لذا الهٌدرولٌكٌة الخطوط أو الوصالت مرونة خالل من االنثناء وسهولة االلتواء على بقابلٌتها الهٌدرولٌكٌة النظم تتمٌز : المرونة -1
 وموقع للمحرك النسبٌة األوضاع تكون أن فٌها تتطلب التً المٌكانٌكٌة األنظمة عكس على أخر مكان ألي تقرٌبا تنتقل أو تتحرك أن ٌمكن

 "نسبٌا ثابتة الشغل

 .المٌكانٌكٌة بالنظم قٌاسا نفسها تزٌٌت على قابلٌتها مع خاصة اقل تأكل نقاط وبالتالً اقل متحركة أجزاء لها الهٌدرولٌكٌة النظم : البساطة -2

 ٌعطً ان ٌمكن فمثال .األخرى النظم من مماثل نظام أي من اصغر وهً محدد بحجم كبٌرة قدرة الهٌدرولٌكٌة النظم تعطً ان ٌمكن : االندماجٌة -3
 .الكهربائً المحرك مع قٌاسا بكثٌر اقل بحجم ولكن كهربائً لمحرك البٌانٌة القدرة نفس الهٌدرولٌكً المحرك

 الفقد انخفاض عن فضال المنقولة للقدرة نسبٌا منخفضة تكلفة توفر فأنها واالندماجٌة بالبساطة الهٌدرولٌكٌة األنظمة تمٌز نتٌجة : االقتصاد -4
 .األخرى األنظمة مع قٌاسا االحتكاكً

 األجزاء على احتوائها قلة نتٌجة األخرى األنظمة مع قٌاسا الكبٌرة باألحمال التحكم فً العالٌة بقدرتها الهٌدرولٌكٌة األنظمة تتمٌز : التحكم -5
 .وغٌرها والسٌور التروس مثل المتحركة

 :العٌوب  

 .كفاءة النظم الهٌدرولٌكٌة اقل من النظم المٌكانٌكٌة ولكنها افضل من النظم الكهربائٌة:  الكفاءة -1

ارتفاع درجات  اواألوساخ  اوتحتاج النظم الهٌدرولٌكٌة للنظافة والصٌانة المستمرة بصورة اكثر من النظم األخرى الن الصدأ : االحتٌاج للنظافة  -2
 .حرارة الزٌت قد تدمر النظام الهٌدرولٌكً
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 اسئلة متنوعة

 

 ماذا ٌقصد بعلم الهٌدرولٌكا وما هً اهمٌته ؟/  1س

 وضح القوانٌن االساسٌة فً الهٌدرولٌكا مبٌن دورها فً الجانب التطبٌقً؟/  2س

 ارسم مخطط للنظام الهٌدرولٌكً البسٌط مع ذكر الوظٌقة االساسٌة لكل مكوناته؟/  3س

 ماهً ممٌزات النظام الهٌدرولٌكً ؟/  4س

 ماهً عٌوب النظام الهٌدرولٌكً قٌاسا مع  االنظمة االخرى؟/  5س
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