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 پیشگفتار

های زیادی آمده است، اما کتابی که روی  های هیدرولیک کتاب در خصوص سیستم 
هیدرولیک تمرکز داشته باشد و از طرفی نویسنده آن   های سیستم مبحث پیشگیرانه خرابی

 کافی، در این خصوص داشته باشد؛ کم است.کار عملی، اجرایی و فنی  تجربه
نوشته  Brendan Caseyهای سیستم هیدرولیک توسط آقای  کتاب پیشگیری از خرابی 

سال در  20شده است. ایشان یکی از متخصصین مشهور هیدرولیک در سطح دنیا است، بیش از 
و با وب   زمینه طراحی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات هیدرولیک صنعتی و متحرک کار کرده

 در سطح دنیای اینترنت معروف است.  www.hydraulicsupermarket.comسایت 

های تعمیراتی و تحلیل حاالت خرابی در  ای خوبی برای فعالیتتواند راهنم این کتاب می 
های هیدرولیک باشد. محتوی ساده و کاربردی به خواننده این امکان را می دهد که  سیستم

های تعمیراتی واحد و  تجربیات از پیش آموخته شده بزرگان هیدرولیک را کسب و در فعالیت
به تجزیه و تحلیل حاالت خرابی و علل وقوع آنها  های مهم کتاب بخش سازمان خویش بکار ببرد.

بندی و  های کاربردی برای جلوگیری از وقوع آنها در جداول مناسبی طبقه پرداخته و توصیه
 گردآوری شده است.

ور  ها در وب سایت نگهداری و تعمیرات بهره ها و مقاالت هفتگی این نویسنده سال متن 
دیم خوانندگان شده است. زحمت ترجمه این مقاالت و هم ترجمه و تق www.irantpm.irفراگیر 

نگهداری و تعمیرات مکانیک از شرکت  مسئولزمانیان   چنین این کتاب را آقای مهندس میثم
غالمزاده از شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه   پرین بتن آمود با همکاری آقای مهندس بهزاد

صفحه  ،یبابت بازخوان مفرد یتبایشک میندس مراز زحمات سرکار خانم مههم چنین اند.  کشیده
نمودارها و  یو مرتب ساز مینژاد بابت ترس یمهندس داود حاتم یجلد کتاب و آقا یو طراح ییآرا

کلیه متخصصین و  فنی را بهمطالعه این کتاب کاربردی و  گردد.یجداول کتاب تشکر م
 کنیم. هیدرولیک توصیه می  های سیستم تکنیسین

 جاللیناصر

 
 
 

 :مشخصات تماس مترجمین

 09153109379میثم زمانیان  
maysam.zamanian@gmail.com 

www.ipamweb.com  
info@ipamweb.com 

 09151025572بهزاد غالمزاده 
behzad.qo@gmail.com 

www.pmworks.ir 
info@pmworks.ir 



 های سیستم هیدرولیک پیشگیری از خرابی 1

 

 

 و موتورهای هیدرولیک ها پمپو ساختار  یبند میتقس .1

ای یا پره، 1یا دنده: شوند یمو موتورهای هیدرولیک به سه دسته اصلی تقسیم  ها پمپ
در گروه  توان یمتوربینی و پیستونی را  یها طرحو پیستونی. از این سه دسته  2توربینی

 جابجایی متغیر قرار داد.

های هیدرولیک جابجایی ثابت، به ازای هر دور گردش شافت، حجم ثابتی از در پمپ
توان دبی خروجی را شود. در این حالت تنها با افزایش سرعت چرخش مییال پمپ میس

های هیدرولیک جابجایی متغیر، عالوه بر سرعت چرخش افزایش داد. ولی در پمپ
گذارد. یعنی در یک شافت، مکانیزم داخلی پمپ هم روی حجم سیال خروجی تأثیر می

 اند متفاوت باشد.تودور ثابت گردش شافت، دبی خروجی پمپ می

  

                                                      
1 gear 
2 vane 

 ری تم ییاجباج
 

یتولیپ لرتنک
 

 دیمخ رو م
 

یل ه
 

یرو م
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ی اعش
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 دش  ن اب  رپ
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یرو م
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ی اعش
 

یجراخ  دند
 

یا  دند
 

یلخاد  دند
 



 2 های سیستم هیدرولیک پیشگیری از خرابی

 
 (یا پر توربینی ) یها پمپ                   پیستونی     یها پمپ                             یا دند  یها پمپ    

 
 (1رکسروت –و موتورهای هیدرولیک )شرکت بوش  ها پمپی بند طبقهنمودار : 1شکل 

 یا دندهطرح  -

ین شرایط . اکنند یمکار  2متعادلدر شرایط فشار نا یا دندهو موتورهای هیدرولیک  ها پمپ
که این نیرو با افزایش فشار کاری افزایش  کند یماعمال  اهنیروی زیادی روی بیرینگ

که  شود یمها عاملی نیروی وارد بر بیرینگ اوالً در نتیجه این شرایط(. 2)شکل  یابد یم
مرتبط با بیرینگ شکل  های 3شکست یاًثانو  کند یمحداکثر فشار کاری تجهیز را مشخص 

 هستند. یا دندهو موتورهای  ها پمپدر  شکستمتداولی از 

 
 یها پمپ های¬نگیریب و ها¬شافت یرو یادیز یروین نامتعادل فشار طیشرا: 2شکل 

 (رکسروت – بوش شرکت) کند یم جادیا خارج از دنده

                                                      
1 Bosch-Rexroth 
2 unbalanced 
3 failure 
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