
والسالم على أشرف االنام فهذه مذكرة بسيطة تيسر فهم آالت الماء والهواء وتراكيبه. مبتدأً أهم ما فيها هللا الرحمن الرحيم والصالة بسم 

 بما يليها وهللا الهادي الى سواء السبيل.
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 رقم الصفحة الموضوع

 3 المقدمة

 4 الفصل األول: النظام المائي )الهيدروليكي(والنظام الهوائي.

 5 الفصل الثاني: الطاقة المائية , المضخات و المشغل الميكانيكي

 مضخات اإلزاحة الموجبة

 المضخات الترددية •

6 

 المضخات الدوارة •

 مضخة ترسيه ✓
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 8 مضخة لولبية ✓

 9 مضخات اإلزاحة الالموجبة _ مضخة الطرد المركزي •

 10 المشغل الميكانيكي •

 مشغل أسطوانة التأثير المفرد ✓

 مشغل أسطوانة التأثير المزدوج ✓

11 

 مشغل األسطوانة الترادفية ✓

 مشغل األسطوانة التداخلية ✓

12 

 الفصل الثالث: الصمامات / المحابس والتراكيب والنظام المائي.

 تصنيف الصمامات وفقا للوظائف •

 التصنيف وفقا آللية التشغيل •

 

13 

 التصنيف وفقاً للتركيب والتصميم •

 الصمام القفاز ✓

 صمام التخزين المؤقت )صمام المحور المنزلق( ✓

 

14 

 صمام المحور الدوار ✓

 التصنيف وفقا للتحكم •

 (PCVsصمامات التحكم بالضغط ) .1

 (PRVsصمام تصريف الضغط ) ✓

 

15 

 صمام تقليل الضغط ✓

 (FCVsصمام التحكم بالتدفق) .2

 محبس سدادي ✓

 

16 

 الفراشةمحبس  ✓

 المحبس الكروي ✓

 برياإلمحبس ال ✓

 

17 

 ُمقسم التيار المتدفقالصمام  ✓

 صمام غير مرتجع )صمام تدقيق( ✓

18 

 (DCVsصمامات التحكم باالتجاه ) .3

✓ 2/2 DCV 

✓ 3/2 DCV 

✓ 4/3 DCV 

 

19 

 مكونات النظام المائي )الهيدروليكي( •

 الُمجمع )المركم( المائي •

 المبذول(مجمع )الوزن إلى الِحمل او الجهد  ✓

 

20 

 ِحمل(-ُمجمع )نابض زنبركي ✓

 ُمجمع ِحمل)جهد(غازي غير منفصل ✓

21 

 ُمجمع ِحمل غازي ُمنفصل ✓

 النوع الكّباس

 نوع الِغشاء

 

22 

 نوع الكيس الغشائي

 الُمرشحات المائية )الفالتر( •

 المائي الُمبادل الحراري •

 العوازل في النظام المائي •

 

23 

 24 أنواع هيئات العوازل ✓

 



 

 

 المقدمة

 هي: ا لتركيبها ونورد أربعة منها وهي األهم وانتمائهمختلفة اختالف سبلها وان أدائها ان الطاقة أنواع و اعلم

  .الهوائيةالميكانيكية والكهربائية والمائية و

الجهد في الدوائر  اختالفبين ( أما الكهربائية فهي الطاقة الناتجة طبيعيةفالطاقة الناتجة من أجسام متحركة او ثابته تسمى ميكانيكية )

هذه مقارنة موجزة بين تلك حركتها بغض النظر عن مسبباتها و المغلقة اما ما نعني بالطاقة المائية أو الهوائية فهو الطاقة الناتجة جراء

 الطاقات:

 

  
 )طبيعية( ميكانيكية

 

 
 كهربائية

 
 مائية

 
 هوائية

طاقة  \تحرك األجسام  سببها

 وضعها

فرق  االختالف في

 الجهد

 حركة الهواء حركة الماء

 
 نقلها

بواسطة أدوات 

ميكانيكية مثل الروافع 

والبكرات والتروس 

 وغيرها

 

بواسطة االسالك 

 والكابالت

 

 بواسطة األنابيب

 

 بواسطة األنابيب

الطاقة الناتجة وفقاً 

 للوزن

 كبيرة كبيرة معتدلة صغيرة

 التحكم
 

 جيد جيد ممتاز متوازن

 االستجابةسرعة 
 

 متوازن جيد سريعة متوسطة

 نوع الحركة
 

 دائرية وخطية دائرية وخطية دائرية بشكل أساسي دائرية بشكل أساسي

 

 كل نوع من هذه الطاقات هي مكملة لغيرها وتسد جانب النقص في المنظومة المائية)الهيدروليكية(.و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام الهوائي.والمائي )الهيدروليكي( مالفصل األول: النظا

 النظام المائي)الهيدروليكي(:مكونات 

المخزون الالزم من الموائع لعمل النظام المائي ويأخذ عدة أشكال ابتداًء من الخزان األرضي والخزانات يحتفظ ب هو: الخزان (1

 العلوية انتهاًء باألسطوانات المضغوطة.
 يتم تشغيله بالتيار الكهربائي ويوصل بالمضخة لتحريكها. الرئيسي: الكهربائي المحرك (2

فهي تقوم بشفط السوائل أو الهواء ودفعه في األنابيب وتوجد عدة أنواع من تُعتبر المضخة قلب النظام المائي النابض  المضخة: (3

 المضخات.
 تحويل الطاقة المائية الى طاقة ميكانيكية.الجهاز يقوم ب اهذ الميكانيكي:الُمشغل  (4

 .في النظام الُمغلق ضغط المائعتدعى أيضا بالمحابس وهي تقوم بالتحكم باتجاه و الصمامات: (5
 

تسحب المضخة التي تدار بواسطة محرك كهربائي السائل من الخزان  يلي: فيماان ُمجمل ما تقوم به األنظمة المائية او الهوائية يتلخص 

 وظيفة معينة. ألداءعبر األنابيب وصوالً الى المشغل الميكانيكي وتدفعه 

 

المشغل )صيل المنفذ األول بمسار الضغط تو الميكانيكي يتمألجل تنفيذ عملية التمدد في المشغل و من خالل صمامات التحكم بالمسار

ل الميكانيكي نقوم بعكس مسار السائل في المنافذ حيث ان . ولعكس الحركة وتنفيذ االرتجاع للمشغيوصل بالخزان الثانيالمنفذ الميكانيكي( و

 المشغل الميكانيكي(.)المنفذ األول يوصل بالخزان والمنفذ الثاني يوصل بمسار الضغط 

 

 الجدير بالذكر ان مثل هذه المنظومات هي بحاجة دائمة الى نظافة السائل ولذا فانه يجب وجود مصفيات)فالتر( ألجل تنقيته.ومن 

 .بخزان هواء مضغوطالخزان يستبدل وفي النظام الهوائي 

 

 

 قانون الضغط العام الذي ينص على "الضغط المبذول على نظام مغلق غير قابل لإلنضغاط يكون متساوياً في كل اإلتجاهات"

   2Kg/m.sنيوتن/متر = 1= (pa)باسكال  1

 الزمن\هو حجم السائل المار عبر المقطع العرضي لألنبوب ِخالل وحدة زمنية. سرعة التدفق = الحجم معدل التدفق :

النظام المائي)الهيدروليكي( المثالي يظل كالً من الضغط و الشغل و اإلزاحة و القدرة ثابتة بدون تغيير، بينما تتضاعف القوة و تتغير في 

 السرعة.

)1/A2(A 1= F 2, F  2 volume= 1 volume,  2=W1, W 2P=1P 

, 3.785 liter = 1galon , 746 W = 1HP3Cm 61000 Liter = 10 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني: الطاقة المائية , المضخات و المشغل الميكانيكي

بعد الى طاقة كهربائية الماء يُعرف بأنه آلة تحويل طاقة الماء )حركة الماء( إلى طاقة ميكانيكية)طبيعية( حيث يُمكن تحويلها فيما جهاز 

 ة.بواسطة أجهزة خاصة . كما تُعرف اآللة التي تقوم بدفع الماء بالمضخة. أما المشغل الميكانيكي فهو يحول طاقة الماء الى طاقة ميكانيكي

تُصنف المضخات الى و تعتبر المضخة قلب النظام المائي ولذا فانه من المهم اختيار المضخة المناسبة لنوعية العمل المطلوب إنجازه. و 

 ِصنفين أساسيين ُهما: مضخات اإلزاحة الموجبة و مضخات اإلزاحة الال موجبة.

 

 

 

استخدامها أقل من مضخات اإلزاحة الال موجبة مثل مضخات الطرد مضخات اإلزاحة الموجبة تكون عادة إما خطية او دورانية و

 المياه وضخها.  المركزي الشائعة في االستخدامات المنزلية وتطبيقات رفع

 مميزات النظام المائي )الهيدروليكي( هي:من 

 الطاقة الناتجة بالنسبة للوزن كبيرة. (1

 التشحيم)التزييت(الذاتي والمستمر حيث يعمل على تقليل االحتكاكات. (2

 ِسعة كبيرة مع الدقة واالنضباط. (3

 استجابة سريعة ومرونة أكثر مقارنة بالطاقة الميكانيكية. (4
 حركة خطية او دائرية.يُمكن ان تكون  (5

 وتوجد عدة سلبيات أهمها:

 تكلفة عالية إلنتاج نظام دقيق ومنضبط. (1
 توجد قيود على درجات الحرارة العليا والدُنيا. (2

 بحاجة الى ان يكون السائل نقيا وخاليا من األوساخ. (3
 يُمكن ان يكون خِطراً عند استخدام الزيوت المعدنية. (4



مثل حركة )ما باستخدام الحركات التذبذبية والدورانية انع ال يعتمد على المراوح لتحريك ودفع المياه وهذا النو اإلزاحة الموجبة:مضخات 

(. في هذا النوع يتم امتصاص السائل ثُم يُدفع او تتم إزاحته بواسطة ضربة او)دَفعة( بواسطة أداة ُمتحركة. يتم نقل كمية)حجم( التروس

 مباشر على الضغط.وبشكل أساسي خالل كل دورة ويعتمد  ةثابت

 

 أنواع مضخات اإلزاحة الموجبة:

 المضخات الترددية.  (1

 في المكبس. ةتستخدم هذه المضخة للضغط العالي حيث تعتمد على تحويل الحركة الدائرية للمحور الى حركة ترددية او تذبذبي

 دا العملمب

فع المكبس للخلف مما يسبب تد)رأسي( فقط. عندما يدور ذراع التدوير يرمن أنبوب االمتصاص وأنبوب النقل يعمالن في اتجاه واح كالً 

فراغا جزئيا فيندفع الماء عبر أنبوب االمتصاص من الضغط العالي للضغط المنخفض ويفتح صمام النقل ويمأل األسطوانة وعندما يكمل 

 ا.ذراع التدوير دورته يضغط الماء ليندفع لألعلى وهكذا كما يمكن ان يكون مزدوج

 

 اإليجابيات:

 عالية كفاءة

 الماء عند الضغط المرتفعنقل 

 السلبيات:

 مكلفة صيانة 

 دوران غير منتظم عزم 

 سعة تفريغ قليلة 

 ضخ الموائع اللزجةصعوبة 

 

 



 الدوارة:المضخات 

هي عبارة عن مضخة إزاحة موجبة بسيطة تتكون من ترسين متطابقين يدوران عكس بعضهما مثبتان بمحور  :ترسيهخة ضم (أ

قيادته باألول.  واالخر يتمالتروس موصل بمحرك  أحد. وهيكل المضخةعلى نقل الموائع بين اسنان التروس  يعتمدمتصل عمله 

 ة لكل دقيقةدور 640 والكبيرة عنددورة  3450تشغل عند  الصغيرةالمضخة 

 

 اإليجابيات:

 عند الضغط العالييعمل 

 ثابت يسمح لمدى ضغط واسع مع كفاءة عاليةتصميم 

 تملك القدرة على الضخ للسوائل اللزجة

 اآلالت.غالبا يستخدم كمضخة تشحيم في 

 السلبيات:

 العالية ةالحرارغير مناسب للدرجات استخدام 

 مما يجعلها مكلفة.توجد العديد من القطع واألجزاء الدوارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللولبية:المضخة  (ب

مضخة دفق محوري حيث تملك ترسين لولبيين او ثالثة في هيكل مغلق. واحد منها يتم تحريكه بمحرك واآلخر يتحرك مع األول في هي 

المضخة  إناألخرى ف اتجاه معاكس. هذه المضخة تميل في عملها الى الضغط الجزئي في الجزء السفلي. ومقارنة بالمضخات الدوارة

 .اللولبية تملك فراغاً اقل بين القطع المتحركة والهيكل. كما انه ال توجد ضربات جانية مثلما عليه الحال في المضخات الترسية والريشية

 

 اإليجابيات:

 قليل جداً ضجيج 

 مستمرتدفق 

 دقيقة(.\دوره 3000عالية جداً تصل الى )سرعة 

 واسع من السوائل المختلفة اللزوجة.لديها القدرة على ضخ مدى 

 تستخدم في القطع البحرية والخدمات العسكرية بشكل واسع 

 

 :الالموجبةمضخات اإلزاحة 

وغالبا ما يستخدم  ن الضخ مرتبط بسرعة الدوران.إ، في هذا النوع يتم دفع الماء بواسطة مراوح لذا فةعبارة عن مضخات حركة مائيهي 

 السعة الكبيرة.غط المنخفض والنوع لتطبيقات الض هذا

هذا النوع يوفر تدفق سلس ومتواصل من يتحرك السائل بواسطة المراوح الدوارة فيندفع الماء بسبب ما يسمى بالقصور الذاتي للسائل. 

ائل للخلف مع زيادة العوائق مثل االحتكاك باألنابيب وغيرها( كما انه يقل بسبب انزالق الس)التفريغ يتأثر ويقل مع زيادة مقاومة النظام 

 المقاومة.

 أبرز مضخات هذا النوع هي مضخة الطرد المركزي ويوجد نوع اخر اقل شهرة تُدعى بالمضخة محورية التدفق.من 

 

 

 

 

 



 الطرد المركزي: مضخة  •

جيدة للضغط  المضخةوهذه المياه عبر شبكات من االنابيب.  وتستخدم لضخ االطالق. واستخداما علىالمضخة هي األكثر شيوعاً هذه 

 بينما ال يمكن استخدامها لتطبيقات الضغط المرتفع. كما ان هذا النوع ال يستخدم في المجمعات الصناعية. والسعة الكبيرة.المنخفض 

متراً اما  40حدود  والمتوسطة الىمتراً  15( الى head)القائم يمكن لمضخة الطرد المركزي صغيرة الحجم رفع الماء لألعلى عكس 

 مترا. 40المضخات الكبيرة يمكنها رفع الماء ألعلى من 

 .وأنبوب نقل وهيكل وأنبوب امتصاصتتألف المضخة من مروحة 

 .بمحرك كهربائيوموصولة بمحور مثبت  للخلف( المقوسة)الريش سلسلة من  وتتألف منهي الجزء الدوار في المضخة  المراوح

الطاقة )السائل المروحة تقوم بتحويل طاقة  السائل.كمسار لتفريغ  وتم تصميمهل الهواء هيكل المضخة: هو محيط محكم اإلغالق لمنع دخو

 أنبوب النقل. ويدخل الىالحركية( الى طاقة ضغط قبل ان يغادر هيكل المضخة 

( حيث foot valveبالخزان. تحتوي على صمام سفلي ال رجعي ) واألخرى موصلةنهايتيه موصله بالمضخة  إحدى االمتصاص:أنبوب 

 أسفل األنبوب. وهو مثبتفي النهاية السفلى ويفتح لألعلى فقط. ويوجد مرشح)فلتر(  وهو مثبتأنه يحتوي على مسار واحد 

 التفريغ النهائي. واالخر عندهو أنبوب إحدى نهايته موصله بمخرج تفريغ المضخة  (:التوصيل)النقلأنبوب 

 ياه إلزاحة الهواء وغالبا يم ذلك بواسطة مصدر خارجي.معبئ بالم االمتصاصيجب ان يكون أنبوب  مالحظة:

 

العمودي من الخزان الى خط مركز  االرتفاعهو  :(shاالمتصاص)أنبوب 

 المضخة.

صف( المضخة الى تهو االرتفاع العمودي بين خط مركز )من :d(h(النقلأنبوب 

 نهايته

 ويعبر عنهوالنقل  االمتصاصهو مجموع ارتفاع أنبوب  :s(H(الضغط السكوني

( d+ hs = h sH) 

)العلو  ويعطى بالعالقة:ركزي مالعلو ضد عمل مضخة الطرد ال :t(H(الكُليلًو العُ 

 (tHالعلو الكلي الخارج من المضخة =  –الكلي الداخل الى المضخة 

 

 هي:كما أن أداء المضخة يعتمد على عدة أشياء 

هو معدل التدفق الحقيقي بالنسبة للتدفق  الكفاءة الحجمية: (1

 الرياضي)النظري( ويعبر عنه كما يلي

*    N= سرعة الدوران   T Q( ، )التدفق الكلي T  Q A /Q 100 *أو ) (الكفاءة الحجمية= 100* )التدفق الحقيقي / التدفق الرياضي  

 (DVزاح الحجم المُ 

هو معدل طاقة الضخ الخارجة بدون تسرب للطاقة الحقيقية للنقل للمضخة. )الكفاءة الميكانيكية = معدل  الكفاءة الميكانيكية: (2

= الطاقة الميكانيكية )طاقة الضخ الخارجة / معدل طاقة النقل الحقيقية للمضخة( أو 
التفريغ  الرياضي∗الضغط

𝜋2∗عزم الدوران∗سرعة الدوران 

60

 ) 

 ( أ األجزاء المالمسة لها.bearingsيحدث ألسباب أخرى غير التسربات تتضمن االحتكاك بين المحامل)تحديد كمية الطاقة المفقودة 



)الكفاءة الميكانيكية = عزم الدوران المطلوب للمضخة / عزم الدوران الحقيقي للمضخة(، )عزم الدوران الحقيقي = الحجم الُمزاح * 

 (π 2الضغط / 

 

. الكفاءة الكلية تتأثر بكل أنواع لمضخة لطاقة النقل الحقيقي الى المضخةمن قِبل اهو معدل طاقة النقل الحقيقي  الكفاءة الكلية: (3

الفقد في الطاقة. )الكفاءة الكلية = 
التفريغ الحقيقي∗الضغط

𝜋 2∗عزم الدوران∗سرعة الدوران 

60

  ) 

مباشرة مع زيادة  واالنزالق يزدادبشكل أكبر مضخات االزاحة الموجبة.  وتتأثر به االنزالقالمضخة تفقد التدفق بسبب  المضخة: انزالق

)االنزالق =  المضخة بسرعة كبيرة. وعند دوران االمتصاصالسلبي عندما يكون أنبوب النقل أقصر من أنبوب  االنزالقالضغط. يحدث 

 التفريغ الحقيقي( –التفريغ الرياضي 

ل مضخة القرص ثعلى عدة أنواع م وهي تحتوي بالمضخات الكباسةآخر من المضخات اإلزاحة الالموجبة تُدعى  ويوجد نوع •

 وهي:المضخات الكباسة الى ثالثة أنواع  ويمكن تصنيفالمتأرجح 

 مضخة كباسة متطابقة المحاور (1

 كباسة غير متطابقة المحاورمضخة  (2

 (.مها صعبوتصميمضخة كباسة دائرية )تأخذ شكالً أخطبوطيا  (3

 :(hydraulic actuator) الميكانيكيالمشغل 

المضخة السائل بواسطة المحرك الكهربائي عبر األنابيب وتوجهه الى المشغل الميكانيكي الذي يقوم بتحويل طاقة السائل الى حركة تضخ 

 خطية او دائرية إلنجاز شغل ما.

 

 100المشغالت الميكانيكية، االختالف الوحيد بينهما هو الضغط الالزم للتشغيل حيث يبلغ التركيب: النظامان المائي والهوائي متطابقان في 

 بار للنظام الهوائي. 10بار للنظام المائي و

 وجسم األسطوانة)غطاء القاعدة وغطاء الِمحمل( مع توصيالت المنافذ  غطاءينتوجد خمس أجزاء أساسية في أسطوانة المشغل وهي 

 والمكبس والذراع.

النحاس األصفر  واأللمنيوم أومن الفوالذ  ويصنع عادةوالتسربات بحاجة ألن يكون أملس جدا لتجنب التآكل  لألسطوانةالداخلي لجانب ا

 بينما يُصنع المكبس من الصلب)الزهر( أو الفوالذ. 

بانزالق سلس بذراع  ليسمح المصنوع من البرونز مشحوذ )مصقول( جيداً سطح المحمل  يقوم فقط بنقل القوة الى الذراع.المكبس 

 المكبس.

 بقاء نهاية الغطاء نظيفا.هي إالصدأ. فائدة السدادة الماسحة أو الكاشطة  والكلور لتجنبكما تستخدم المعالجة الحرارية لسبيكة الفوالذ 



 أنواع من المشغل الميكانيكي: وتوجد عدة

 .(Single acting cylinder) المفردالتأثير  أسطوانة

 .(Double acting cylinder) المزدوج التأثير أسطوانة

 .(Tandem cylinder) الترادفيةسطوانة األ

 .(Telescopic cylinder) (تلسكوبيهاألسطوانة التداخلية )

 

في نهاية واحده في األسطوانة ليسمح للسائل بالدخول. عند دخول  منفذ واحدهذا النوع يملك  مشغل أسطوانة التأثير المفرد: (1

السائل يعود المكبس لموضعه األصلي بواسطة جهد االرجاع  وبعد توقفالذراع. السائل يؤثر بضغط على المكبس فيدفع بدوره 

 في النابض. 

 مم حد اقصى 80السلبيات: ال يمكن لجهد اإلرجاع تحمل دفعة طولية كبيرة  •

 

السائل المضغوط يمكن ان يؤثر على المكبس في كال التجاهين عن طريق تزيده  النوعفي هذا  المزدوج: التأثير أسطوانةمشغل  (2

من خالل منفذ التمدد. هذا السائل يحرك المكبس نحو  المضغوطعند التمدد يدخل السائل  المسارين.بقوة مائية هيدروليكية في كال 

 النهاية.

 

 



 وبالتالي قوةبذراع واحده تركب عدة مكابس كجسم واحد ثابت صمم ليزود شغل في مساحة كبيرة  ادفية:األسطوانة الترمشغل  (3

 كبيرة للضغط المعطى

 

 

 وهو قدتتكون من سلسلة من أألذرع التي تتمدد على مراحل لتعطي سعة تمدد كبيرة  :(التلسكوبية)أسطوانة التداخلية مشغل  (4

 الذراع تعود بواسطة تأثير الجاذبية.التركيب.  وتعقيدا فيغالًء  وهو أكثرمفرد/ مزدوج  ركتأثييأتي 

 

 

 



 .والتراكيب والنظام المائيالثالث: الصمامات / المحابس الفصل 

القادم من المضخة الى مختلف االحمال الميكانيكية. يتم نقل الطاقة  وتنظيم التدفق لتوجيهفي النظام المائي يتطلب وجود صمامات تحكم 

 الوظائف المطلوبة. واالتجاه ألداءالميكانيكية الى األحمال عن طريق التنظيم المائي الهيدروليكي بواسطة التحكم بالضغط معدل التدفق 

 

 الصمامات وفقا للوظائف تنقسم الى:تصنيف 

 (pressure control valve)بالضغط صمام الحكم 

 (directional control valve: pilot/direct)دليلي( التحكم باالتجاه )مباشر/صمام 

 (.Flow control valve)بالتدفق التحكم صمام 

 .(check valve)رجعي ال صمام 

 

 ية التشغيلآللوفقا التصنيف 

أزرار أو التشغيل اليدوي يتكون من روافع  ما.العمل توجد الية  وللحصول علىفي هذا النوع تلف البكرة يدويا  اليدوي:التشغيل  •

 دواسات الى آخرهأو 

 

 (دحروجة) تاألسطوانابواسطة عناصر ميكانيكية مثل  وتدوير البكرةيمكن لصمام التحكم بالتدفق تشغيل  التشغيل الميكانيكي: •

بوصل بكرة التدوير  والترتيبات تكون وترس مسننخانات( جريدة مسننة )حامل ذو  )مكابس( اوغطاس  )كامه( اواو حدبات 

 وهذه الصماماتمتصلة بالمشغل الميكانيكي  المسننةاو الحدبة او الجريدة  والغطاس )المكبس(بنهاية األسطوانة او الترس 

 والبلىتتعرض للتآكل 

 

ة مغناطيسية تسحب محور الحركة يعرف أيضا بالمشغل الكهربائي حيث ان شحن الملف اللولبي يولد قو لملف اللولبي:مشغل ا •

الى داخل الملف تلك الحركة تتحكم ببكرة التدوير/التشغيل على حسب موقعها من مميزاتها انها ال تأخذ وقتا عند التبديل اما 

 سلبياتها فهي عدم قدرة الملف على توليد قوة كبيرة قادرة على سحب األشياء الكبيرة.

 

منفذ التحكم)المسار( يقع في احدى  التشغيل.في هذا النوع ضغط الماء يؤثر مباشرة على بكرة  (:المشغل المائي )الهيدروليكي •

 نهايتي الصمام. يدخل الماء المنفذ الرئيسي)التحكم( عكس اتجاه المكبس فيدفعه خارجا. ابرة الصمام تستخدم للتحكم بكمية التدفق

 

)يحرك( بكرة التشغيل ويدورم التحكم بالمسار نحو المكبس من صمايندفع الهواء المضغوط بتوجيه  ي:المشغل الهوائ •

(SPOOL)   

 

 

 

 

 



 والتصميم:التصنيف وفقاً للتركيب 

. الراس القفاز يأخذ ونابض وقاعدةبالدعامة القفازة هذا الصمام يتألف من رأس مدبب يدعى  :(poppet valve) القفازالصمام  •

الضغط ان يتم ضبطها بواسطة مسمار الضبط. هذا الصمام يستخدم  لقيمةويمكن اخر  شكلشكل كروي او مخروطي او أي 

وقلة  واإلصالح وانعدام الترسباتبساطة التركيب  ومن مميزاتهااو البخار المتدفق الى المحرك  وكمية الغازللتحكم)بالزمن( 

 السلبيات هي محدودية المنافذ. أبرز. التآكل

 

 

يتألف من محور منزلق في تجويف حيث توجد مساحة  :(spool valve) لمنزلق(صمام المحور ا)المؤقت صمام التخزين  •

غطاء للذراع(. المحور ينزلق عادة بشكل افقي وجودة العازل او كمية الترسبات تعتمد على )بإياد  ومحور مثبتكبيرة.  تجويفيه

عند  ومتوازن ويمكن قفلهالتحكم به  ة علىوالقدرزيادة عدد المنافذ  إيجابيات:. واللزوجة ومستوى الضغطالفجوات )الفسحة( 

 التدفق فيه قليل.الضغط المنخفض لكنه مكلف و

 

 

 

 

 

 



هذا الصمام يتكون من محور مثبت بإياد. عندما يدور المحور مع  :(spool valve rotating) الدوارصمام)محبس( المحور  •

في  القيادةهذا النوع يستخدم في أنظمة  الغطاء. المحور يدور بداخل الغطاءاألغطية)اإلياد( الممرات تتصل او تغلق المنافذ في 

 بعض المركبات

 

 

يمكن تثبيتها  التيوهي  دالالمحدونوعن أساسيين هما محابس الموقع  الىالمحابس او الصمامات وفقا للتحكم  تنقسم للتحكم:التصنيف وفقا 

 الخانق.من امثلته صمام تصريف الضغط او صمام التنفيس وصمام القطع  والضغطفي أي موقع بين الفتح واالغالق التغيير معدل التدفق 

 النوع االخر هو محابس الموقع المحدد حيث يسمح بقفل او تدفق السائل من امثلتها صمامات التحكم في االتجاه 

 

 (: PCVsصمامات التحكم بالضغط ) •

منخفض غير مرتجع  وخط ضغطموصل بضغط مرتفع  :(pressure relief valve) (PRVsصمام تصريف الضغط ) (1

 دالخزانات. يوجتحرير الزيت الزائد في  ةالمرتفع( بواسط)العالي يستخدم لتحديد الحد األقصى للضغط المشغل في خط ضغط 

غرفة النابض حيث يوضع الرأس القفاز  ويحتوي علىبالخزان  واالخر موصلفي هذا الصمام منفذين األول موصل بالمضخة 

ويسمح الضغط تلك القوتان ترتفعان لألعلى  وعندما يزداد. ووزن المحورمع قوة النابض. الرأس القفاز محبوس بقوة النابض 

 الخزان بينما يعمل صمام التصريف على ارسال السوائل المترسبة الى الخزان.  المرور الى للسائل

 



يستخدم عندما يكون ضغط النظام الفرعي اقل من ضغط النظام  :(pressure reducing valve) الضغطصمام تقليل  (2

أدوات )خانقة(. الخانقين لتوصيل خط توصيل الضغط الى خط الضغط المرتفع  بالضغط بواسطةوالتحكم األساسي. التقليل 

 (.2)أ  وتقليل مساحة( 1الخزان. مخفض الضغط يزداد بزيادة المساحة )أ  ويرجع الى

 

 

يستطيع  وهذا الصمامسرعة المشغل الميكانيكي يمكن التحكم بها من خالل تنظيم سرعة التدفق  (:FCVsدفق)صمام التحكم بالت •

المفتوحة في الصمام عند مرور السائل. أنواع صمامات  المساحةتنظيم التدفق او الضغط السائل. التحكم بالتدفق يتم بواسطة تغيير 

 التدفق:

 

هذا النوع شائع االستخدام. يوجد في هذا الصمام مأخذ يمكن ضبطه في االتجاه  :(plug or glove valve) سداديمحبس  (1

 بداخل الصمام لمرور السائل بداخله. ويوجد تجويفالرأسي بواسطة مسمار الضبط 

 

 

 



على التدفق. يمكن ان  القيودتتألف من قرص دوار بداخل أنبوب. زاوية القرص تحدد  :(Butterfly valve) الفراشةمحبس  (2

 .والمهام المطلوبةواسع للتحكم بتدفق الغاز. وقد تأتي بأنواع مختلفة بحسب الضغط  ويستخدم بشكلصنع بأحجام مختلفة ي

 

 

 

الفراغ. تملك تسرب قليل جداً  وكرة بداخليستخدم كرة دوارة بداخل هيكل مصمت مصقول  :(Ball valve) الكرويالمحبس  (3

واسع في  وتستخدم بشكلاألمثل لتطبيقات القطع المائي.  وتعتبر االختيارللعديد من السنين.  وتعمل جيدافي حالة اإلغالق 

 وسهلة االستخدامسيلزى.  250 ودرجة حرارة حتىبار(.  1000يصل حتى )للضغط  ودعمها العاليالمصانع لتعدد استخداماتها 

 . واإلصالح

 

قصبة مع حافة  ويحتوي علىعلى التصميم  وهو يعتمدتاز بالتدفق هذا النوع يزود تحكم مم :(needle valve) إبريمحبس  (4

 مخروطي او ابري(.)حادة 

 

 



. يتألف من اسطوانتين متطابقتين أكثريستخدم لتقسيم التيار المتدفق الى قسمين أو  :(Flow divider) المتدفقُمقسم التيار  (5

تكون متزامنة خالل فترة التمدد. الجهاز يقوم بتقسيم التيار اآلتي من  يجب ان األسطوانتين ةبعضهما. إزاحمتوازيتين مع 

بينما الزيت يدخل في الغرفة الوسطى من صمام التخزين المؤقت )الصمام  التمدد.في شوط  األسطوانتينالمضخة بالتساوي بين 

متساواً فإن الجانبين )اليمين  نتيناألسطواكان ِحمل  إذا (.ب أ،) األسطوانتينالمنزلق( حيث يقوم بعمل قيود على خطوط 

 ( يكونان متساويين.واليسار

 

 

بشكل عام هذا الصمام يستخدم للسماح للتيار بالمرور بحرية في اتجاه  :(Check valve) تدقيق(صمام )مرتجع غير صمام  (6

يؤدي جهد قَفاز(. الراس القفاز ونابض )التدقيق المباشر يتألف من رأس قفاز  مالمعاكس. صمامن االتجاه  ويمنع مرورهواحد 

بين  االختالفيضبط عكس القاعدة بحيث يمنع المرور من )ب( الى )أ( بينما يسمح بالمرور من )أ( الى )ب(. عندما يكون 

في الضغط الذي ينتج قوة ضغط مساوية لقوة النابض. عندما  وهو االختالفب( كبيراً ينتج )ضغط التكسر( وضغط )ضغط )أ( 

 بداخل الصمام توجد فتحات حول زوايا أوجه الهيكل أعلى الجسم. والرأس القفازر المتدفق الى الصمام يدفع النابض يدخل التيا

ضغط )حركته. مع قيود قليلة على  ويمر التيارتصميم الزاوية القائمة يدفع الراس القفاز خارجاً  المتدفق،للسماح بمرور التيار 

. وصمام دليليمباشر  وهما صمامصمام(. يوجد نوعين من الصمامات غير المرتجعة بار لهذا ال 10التكسر عادة اقل من 

يصنع  وغالباً ماللتحكم أو لتشغيل صمام آخر  وهو يستخدمالتحكم به ميكانيكياً او مائياً  م( يتpilot valve)الصمام الدليلي 

 .واستبدالهبالبالستيك لسهولة إصالحه 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



الى عدة  ويمكن تصنيفههذا الصمام يستخدم لبدأ او إيقاف او تغيير اتجاه التيار المتدفق.  :(DCVs) باالتجاهصمامات التحكم  •

 أنواع حسب:
 آلية عمل الصمام الداخلية )مثل الرأس القفاز، كروي، ذراع منزلقة وغيرها(. (1

 وغيرها(. (: )تشغيل/إيقاف/ تمدد/ ارجاع3او  2( )عادة يكون positionعدد مواقع التشغيل) (2

 .( أو المسارات المرتبطةportعدد المنافذ) (3

 طريقة المشغل الميكانيكي في الصمام. (4

 يُصنف لعدة فئات باالتجاهصمام التحكم 

2/2 dcv    يملك منفذين)مسارين( وموقعين لذا هي تصنف حسب الموقع. اإلغالق االعتيادي للصمامdcv    ال يسمح للسائل من المضخة

 االعتياديعندما يتنشط )يتدفق(. في حالة الفتح  ويسمح له (normal position) العاديالمنفذ انيكي بالدخول في الميك الى المشغل

(normal open)  للصمامdcv  يُسمح للسائل من المضخة الى المشغل الميكانيكي في وضعه االعتيادي )عدم التدفق( ويمنع دخوله الى

 المنافذ عند التنشيط)التدفق(.

3/2 DCV:  ويستخدم أسطوانةمنافذ)مسارات( و موقعين )قطع أو تمرير مثالً( لتدفق السائل. بشكل عام هذا النوع صمام حلزوني  3يملك 

 .واإلغالق االعتيادييأتي في فئات الفتح  ويمكن ان التشغيل المفرد

4/3 DCV:  األسطواناتة مواقع. تطبيقات هذا الصمام هو التحكم بمسار حرك 3منافذ)مسارات( و  4يملك .( 3\4صمام DCV يوصل )

الصمام يغلق جميع المنافذ األربعة  االعتياديالوضع )أ( و )ب( في  وخطوط األسطوانات (T) وخط االرتجاعالضغط )أ(  بخط

 .األسطوانةالصمام الى أي موقع تشغيل آخر سوف تتحرك  وعند تبديل واألسطوانات تتوقف

منافذ كما تملك العديد من مواقع  4. كما أن معظم صمامات التحكم تملك ولديه منفذينيحتوي على موقعين)تشغيل/إيقاف(  الصمام البسيط

 التشغيل.

 



 النظام المائي )الهيدروليكي(:مكونات 

 يلي: وتقوم بمايُدعى ايضاً بالحوض أو الحامل المائي : (reservoir)الخزان المائي •

 .والتقلص والتسرباتالدافعة للتمدد  واالرتجاع ودرجة الحرارةسائل الفائض في األسطوانة عند التمدد التوفيق بين تغير حجم ال (1

 .وطردهالحوض مصمم ليساعد على عزل الهواء  (2

 من الزيت المستخدم في النظام. المرغوب بها واألجزاء غيرالحوض يساعد على عزل األوساخ  (3

 

هي خزانات او أحوض حفظ هو عبارة عن جهاز تخزين الطاقة و :(hydraulic accumulator)المائي الُمجمع )المركم(  •

نابض أو وزن أو غاز مضغوط.  المصدر اإلضافي قد يكون إضافي.بواسطة مصدر ( التي ال تنضغط) السوائلالضغط في 

 بـــ:الُمجمع المائي يقوم 

 

 تعويض النقص في الزيت (2 تخزين الطاقة  (1

 النقص في الحرارةتعويض  (4 التشغيل الطارئ (3

  كبت)كبح( التذبذب (5

 

 صيانة بسيطة. –الحرارة الناتجة قليلة  –طاقة تنصيبه قليلة  –يمكن استخدام مضخة صغيرة لتشغيله  المركم المائي: تإيجابيا

 

 )مجمع الطاقة( المائية:ـاألساسية لاألنواع 

يحتوي على أسطوانة معدنية ثقيلة عمودية  :(weight – load accumulator)المبذول( مجمع )الوزن إلى الِحمل او الجهد  (1

المؤثرة على الوزن الساكن  وقوة الجاذبيةتسرب الضغط. الوزن الساكن موضوع أعلى المكبس  وحشوة لمنعُمرفقة بمكبس 

ض النظر عن معدل وحدة الحجم بغ امتالءتمنحه طاقة وضع في الُمجمع. هذا النوع ينتج ضغط على السائل بشكل ثابت خالل 

 هو الحجم الكبير والوزن الثقيل.الخارج. أكثر سلبيات هذا النوع  وكمية الحجم

 

 

 



هذا النوع شبيه بالنوع المستخدم للوزن الساكن ماعدا انه  :(Spring – Load Accumulator)ِحمل( -)نابض زنبركيُمجمع  (2

يستخدم النابض المرفق مع المكبس. النابض هو مصدر طاقة يعمل عكس المكبس. الضغط الناتج من هذا النوع يعتمد على 

لى ب  النابض سيَ  الحجم وجهد االرجاع للنابض. هذا النوع يجب أال يستخدم في تطبيقات تتطلب قوة ومعدالت إرجاع كثيرة ألن

 المفعول. ويجعله عديم ويفقد مرونته

 

 

األنواع غير منفصلة تتألف من  :(Gas Loaded accumulator Non separator)منفصل ِحمل)جهد(غازي غير ُمجمع  (3

وال  سفلوالزيت باألباألسفل وصمام تعبئة الغاز في األعلى. الغاز محصور في األعلى  ويوجد منفذحاوية مغلقة بداخلها زيت 

األسطوانة باستمرار او بانقطاع يؤثر على السائل  وضغطه فيعازل او حاجز فيزيائي بينهما. وبواسطة ضخ الغاز  يوجد

بالشكل المطلوب. أبرز السلبيات هي أن الغاز يتم امتصاصه من قِبل الزيت وهو ما يجعل الزيت انضغاطي )قابل لالنضغاط( 

كي. هذا النوع يجب ان سلبا على الُمشغل الميكاني وهذا يؤثربسبب وجود الغاز فيه وبالتالي يكون ليناً كثير المسام عند التشغيل 

 يتم اعداده افقيا ليبقى الغاز في األعلى.

 

 

 

 

 



 

ُمجمع الِجمل )والمقبول لــ التصميم الشائع  وه :(Gas Loaded accumulator separator)ُمنفصل ِحمل غازي ُمجمع  (4

 وتوجد ثالث أنواع رئيسية في هذا النوع: .والسائلالغازي( حيث يوجد عازل بين الغاز 
بالسائل. هو عبارة عن أسطوانة بداخلها مكبس حر الطفو مع عازل جيد يمنع اختالط الغاز  :(piston type) الكبّاسالنوع  (أ

هو قدرته على التعامل مع درجات الحرارة  قي محدود. مبدأ األهمية في المكبستطبي ويملك حجمسلبياته أنه ُمكلف التصنيع  زأبر

 (.O-ring sealستفادة من توافقه مع العازل الحل قي )اال والمنخفضة ومن خاللالمرتفعة 

 

 

عبارة عن طبقة رقيقة جداً. يتألف ُمجمع الطاقة الغشائي من غشاء  ءالغشا :(Diaphragm accumulator) الِغشاءنوع  (ب

عند استخدام  . المهمة األساسية لهذا النوع هووالغاز عادة يكون زيت()السائل محفوظ في غالف حيث يعمل كحاجز مرن بين 

 تطبيقات الوزن إلى حجم صغير مما يجعله مناسبا للتطبيقات المتنقلة.

 

 

 

 



. الكيس الغشائي مثبت في المجمع والسائلهو حاجز مرن بين الغاز  :(Bladder type accumulator) الغشائينوع الكيس  (ت

ين ويُثبت باللحام. الصمام القفاز يغلق عند امتالء الكيس بواسطة ما يُسمى )الغاز الُمصل د(. عادة يُمال الكيس الغشائي بالنيتروج

 تعبئته دائما. ةإعادمميزاته سرعة التنفيذ إال انه يجب  نوتمدده. م

 
 

الفالتر جزء مهم من النظام المائي حيث تقوم بإزالة الجزيئات المعدنية والملوثات األخرى. المواد  الُمرشحات المائية )الفالتر(: •

. أهم أماكن والبوليسترالُمخصبة بالفينول  وبلورات السيللوزالشائعة المستخدمة في المرشحات هي األلياف الزجاجية الدقيقة 

 وضع الُمرشح في النظام المائي هي:
 يسبب التكهف وتعطيل المضخة. حانسداد المرش: في حالة والمضخة وضعه بين الخزان (أ

: هذا الموقع مكلف أكثر ألن المرشح يتعرض لضغط أكبر لكنه يُزيل مشاكل التكهف والمضخةوضع الُمرشح بين صمام التحكم  (ب

 األعطال. والمضخة منويحمي الصمام 

 يتأثر بانسداد وال يتطلب ُحجرة تكيف الضغط. وضع المرشح قبل الخزان: وهو الموضع الشائع، هذا الموضع ال (ت

 

 

 :(hydraulic heat exchangerالمائي ) الُمبادل الحراري •

الناتجة عن نشاط المضخات )الفيض الحراري(  الزائدةالحرارة 

والُمشغالت الميكانيكية والصمامات وغيرها تجعل طبقة الزيت رقيقة 

جداً. ُمعامالت التشحيم )درجة اللزوجة( في المبادالت الحرارية غالباً 

ما يستخدم الماء أو الهواء كُمبِرد. درجة التشغيل العادية الُمناسبة تقع 

الية تُسبب الترقق والتحطم . درجة الحرارة الع150Fو  120Fبين 

الزيتي مما يسبب انحالل السدادات او العوازل. وقد تأتي المبادالت 

 الحرارية مفردة المدخل أو ثنائية أو رباعية أو أكثر.

 

تستخدم العوازل لمنع التسربات الداخلية  في النظام المائي:العوازل  •

 حياة ويعززالضغط  ويحافظ على تالملوثامن  والخارجية والحفظ

 ويزيد خسارة. تسرب الزيت يقلل من الكفاءة والدقةالخدمة للنظام 

المتعلقة بالسالمة. التسربات  ويزيد المخاطر وارتفاع الحرارةالطاقة 

 الى نوعين هما: تنقسم
 تنقية األجزاء الموصلة بداخل النظام المائي. تسربات داخلية: (1
 مائي هي فقدان السوائل من النظام ال خارجية:تسربات  (2



 

الى تلك المشاكل. العوازل يتم  يالتي تؤد والخارجية والملوثاتالتسربات الداخلية  لمنعالوصل الغير جيد لألنابيب عند استخدام العوازل 

 مثل درجة الحرارة. وعوامل أخرىالتشغيل  ومقدار ضغطتصنيعها من مواد مختلفة، االختيار يعتمد على نوعية السائل 

الصناعية. ال يمكن استخدام الجلد  والمواد المطاطيةبداية المواد العازلة كانت الجلود ثم تم استخدام الِفلين ثُم ألغيت بعد ظهور البالستيك 

 .فاعليتهدرجة كما ان المطاط الطبيعي يميل للتمدد عند وجود زيت وتذهب  90من  أكثر دعن

 

 ُمالحظات العليادرجة الحرارة  درجة الحرارة الدنيا المادة

 النيوبرين )مطاط صناعي(

(Neoprene) 

غير مناسب للدرجات الحرارية  +65 -

 العالية ألنها تميل للتصلب

 مطاط النتريل )مطاط اليونا(
(Nitrile) 

 

50+ 

 

100+ 

 

أكثر مادة شائعة وُمستخدمة 

وهي من أرخص المواد 

 العازلة.

 للتمزقثمنها أغلى وتميل  250+ 100- السيليكون

 الفيتن
(Viton) 

هذه المواد العازلة شائعة أكثر  190+ 20-

 في النظام الهوائي وهي أكثر

 التفلون

(Teflon) 

ثباتا وتستخدم كـ)ماسحات( او  200+ 80-

مكاشط ُمجِففَة عازلة 

 لألسطوانات

 

  العوازل:ت اهيئ أنواع

 حشوات مضغوطة (O-ringحلقات )

 أسطوانة حلقية  - مكابس )قدحية الشكل( محشوة

  ممسحة مطوقة

 

يكون مضغوط بين  العازل عادةً  حركة بينهما دال توجالتي  الموصولةسطح االتستخدم بين  (Gaskets) سةاالحب   وا الثابتةمواد عازلة ال 

 ثابتين. نجزئيي لتثبيتمتقابلين بواسطة براغي  نجزئيي

نظام من القطع واالجزاء المعدنية ليقي من االوساخ التي قد تدخل الى الُصنع  الحركيالعازل المتحركة يدعى  ءالعازلة لألجزاالمواد 

 .المحاور مطاطي او ماسحات ءورانها بواسطة غطابواسطة تحللها او تصادمها او د

 

 بحمد هللا.تم 


