
 

 المحاضرة السابقةتناولتها التً المواضٌع 

 

 المغلق المركز نظام فً الهٌدرولٌكٌة الدوائر // اوال

   ومركم اإلزاحة ثابتة بمضخة المغلق المركز دائرة // ثانٌا

   اإلزاحة متغٌرة بمضخة المغلق المركز دائرة // ثالثا

 

 المواضٌع التً تتناولها المحاضرة الحالٌة

 

 الهٌدرولٌكٌة المضخة تعرٌف // اوال

 االزاحة موجبة الهٌدرولٌكٌة المضخات // ثانٌا

 االزاحة موجبة غٌر الهٌدرولٌكٌة المضخات // ثالثا

 االزاحة ثابتة الهٌدرولٌكٌة المضخات // رابعا

 االزاحة متغٌرة الهٌدرولٌكٌة المضخات // خامسا
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 المضخات الهٌدرولٌكٌة

 طاقة إلى المٌكانٌكٌة القوى تحول فأنها وبالتالً شغل لعمل الهٌدرولٌكٌة الدائرة أجزاء إلى الزٌت ضخ على تعمل الهٌدرولٌكٌة الدائرة قلب المضخة تعتبر 
 .أخرى نقطة إلى ونقلة نقطة من المائع اخذ تعنً والتً اإلزاحة لقاعدة طبقا تعمل وجمٌعها مختلفة أنواع على وهً هٌدرولٌكً مائع

   .لعملها الواحدة الدورة خالل المضخة تزٌحه أو تحركه الذي الزٌت حجم بها وٌقصد : الهٌدرولٌكٌة المضخات فً اإلزاحة

 : إلى اإلزاحة لقاعدة "طبقا المضخات تقسم

 ذات الهٌدرولٌكٌة الدوائر فً وتستخدم أحكام دون أخرى إلى نقطة من وتحرٌكه المائع التقاط على المضخات هذه تعمل : اإلزاحة موجبة غٌر مضخات -1
 .المحاصٌل رش أو المٌاه تبرٌد مثل المنخفض الضغط

 نقطه من الزٌت أو المائع نقل عملٌة فً األحكام فٌها وٌتوفر الحدٌثة الهٌدرولٌكٌة الدوائر فً وشٌوعا استخداما األكثر وهً : اإلزاحة موجبة مضخات -2
 من وذلك تسرب دون محكمة بصورة ونقلة ومساندته للزٌت السرٌان خلق على المضخات هذه تعمل إذ باإلزاحة الموجب الجزء هو األحكام وهذا أخرى إلى

  .والمكبسٌة والرٌشٌة الترسٌة المضخات هً المضخات هذه ومن المضخة داخل حركته أثناء الزٌت حجز خالل
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 موجبة اإلزاحة                          غير موجبة اإلزاحة



 : اإلزاحة موجبة الهٌدرولٌكٌة المضخات أنواع

 المضخة سرعة تتغٌر عندما الحجم هذا ٌتغٌر ، (ثابت سرٌان) الزٌت من ثابت حجم بنقل دورة كل خالل المضخات هذه تعمل : اإلزاحة ثابتة المضخات -1
 ذات دائرة فً أخرى مضخة لمساعدة أو المنخفض الضغط ذات والدوائر المفتوح المركز ذات الهٌدرولٌكٌة الدوائر فً المضخات من النوع هذا ٌستخدم .فقط

 .عالً ضغط

 الهٌدرولٌكٌة الدائرة ضغط تغٌر مع (متغٌر سرٌان) دورة كل فً المنقول الزٌت حجم ٌتغٌر المضخات من النوع هذا فً : اإلزاحة متغٌرة المضخات -2
 المضخات من النوع هذا ٌستخدم .الضغط ارتفاع مع الحجم ٌقل بٌنما الدائرة ضغط انخفاض مع الزٌت حجم ٌزداد حٌث أحٌانا المضخة سرعة ثبات مع حتى
  .المغلق المركز ذات الهٌدرولٌكٌة الدوائر فً

   .الضغط ٌنتج السرٌان مقاومة ومن "سرٌانا تخلق ولكن "ضغطا تخلق ال المضخات : مالحظة

 انخفاض الضغط                حجم ثابت  

 ارتفاع الضغط                حجم ثابت  

 انخفاض الضغط                حجم اعلى 

 ارتفاع الضغط                حجم اقل 
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 متنوعةاسئلة 

 

 ماذا ٌقصد باالزاحة فً المضخات الهٌدرولٌكٌة ؟/  1س

 قارن بٌن المضخات موجبة االزاحة وغٌر موجبة االزاحة ؟/  2س

 عرف المضخات ثابتة االزاحة ومتغٌرة االزاحة ؟ /  3س

 وضح العوامل المؤثرة فً تحدٌد نوع المضخات الثابتة والمتغٌرة االزاحة ؟ /  4س
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