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 العمل وطرق الهٌدرولٌكٌة النظم انواع // اوال

 عملها وطرق المفتوح المركز نظام اوضاع // ثانٌا

 عملها وطرق المغلق المركز نظام اوضاع // ثالثا

 واوضاعهما النظامٌن لكال الهٌدرولٌكٌة الدوائر رسم // رابعا

 

 المواضٌع التً تتناولها المحاضرة الحالٌة

 

 المفتوح المركز نظام فً الهٌدرولٌكٌة الدوائر // اوال

   التوالً على بوصالت المفتوح المركز دائرة // ثانٌا

   والتوازي التوالً على بوصالت المفتوح المركز دائرة // ثالثا

  سرٌان بمقسم المزود المفتوح المركز دائرة // رابعا
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   : المفتوح المركز نظام فً الهٌدرولٌكٌة الدوائر

 ، التوالً على متصلة للتحكم صمامات ثالثة إلى المضخة من الزٌت ٌمر أدناه والمبٌنة الدائرة هذه فً : التوالً على بوصالت المفتوح المركز دائرة -1
 تشغٌل وعند الخزان إلى وٌرجع التوالً على التحكم صمامات الزٌت ٌمر التعادل وضع فً .وهكذا الثانً الصمام مدخل إلى ٌتجه األول الصمام من الراجع

 إلى ذلك بعد وٌتجه الراجع الخط إلى األسطوانة من الخارج الزٌت ٌتجه ٌخدمها، التً األسطوانة إلى الزٌت توجٌه على الصمام هذا ٌعمل التحكم صمامات احد
 .التالً الصمام

 الضغوط فان تحكم صمام من اكثر تشغٌل حالة فً أما كبٌرة قدره ٌتطلب عمل ألداء للمضخة القصوى بالطاقة واحد صمام تشغٌل عند مهم النظام هذا ٌعتبر
 .الهٌدرولٌكٌة بالدائرة الضغط تصرٌف صمام علٌها المضبوط القٌمة عن تزٌد أن ٌمكن ال بمفرها وظٌفة لكل المطلوبة الكلٌة
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 صمامات ٌربط احدهما مسارٌن إلى المضخة من الزٌت ٌمر أدناه والمبٌنة الدائرة هذه فً : والتوازي التوالً على بوصالت المفتوح المركز دائرة -2
 خط ٌكون شغال صمام هناك ٌكون عندما أما ، التوالً على التحكم صمامات خالل الزٌت ٌمر التعادل وضع فً . التوازي على واألخر التوالً على التحكم
 فان الوقت نفس فً اكثر أو تحكم صمامان تشغٌل حالة فً .(العلوي األزرق الخط) التوازي وصالت خالل الصمامات لكل متاحا الزٌت وٌكون "مغلقا الراجع

 تحقٌق بإمكانٌة سابقتها عن الدائرة هذه تتمٌز .وهكذا اكبر ضغط إلى تحتاج التً األسطوانة تلٌها ثم أوال ستعمل اقل ضغط إلى تحتاج التً األسطوانة
   .واحد وقت فً اكثر أو وظٌفتٌن
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 الزٌت حجم ٌقسم بدورة الذي السرٌان مقسم إلى المضخة من الزٌت ٌمر أدناه والمبٌنة الدائرة هذه فً : سرٌان بمقسم المزود المفتوح المركز دائرة -3
 الزٌت مضخة تكون أن ٌجب النظام هذا فً .مئوٌة بنسبة أو بالتساوي أما الزٌت حجم تقسٌم وٌتم تحكم صمام قبل من استخدامه ٌتم قسم كل وظٌفتٌن إلى

 فان وبالتالً وظٌفة اعلى تحتاجها ضغط بأقصى الزٌت كل بأمداد المضخة تقوم أن وٌجب "معا الهٌدرولٌكٌة الدائرة وظائف جمٌع تشغٌل لتستطٌع كبٌرة
   .فقط واحد تحكم صمام تشغٌل حالة فً البٌانٌة بالقدرة كبٌر فقد هناك
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 متنوعةاسئلة 

 

 المفتوح مبٌن وظٌفة كل منها ؟الهٌدرولٌكٌة فً نظام المركز عدد الدوائر /  1س

 مبٌن طرٌقة عملها ؟المركز المفتوح بوصالت على التوالً ارسم دائرة /  2س

 مبٌن طرٌقة عملها ؟ ارسم دائرة المركز المفتوح بوصالت على التوالً والتوازي /  3س

 مبٌن طرٌقة عملها ؟ ارسم دائرة المركز المفتوح المزود بمقسم سرٌان /  4س

 قارن بٌن انواع دوائر النظام الهٌدرولٌكً المفتوح ؟/  5س
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