
 هٌدرولٌن 

 مدرس المادة : مدرس مساعد  مكائن واالت زراعٌة  \المرحلة الثانٌة 

 غالب عبد الكاظم محٌبس                                              

 المحاضرة االولى 

 مدخل فً علم الهٌدرولٌن 

 

بالنظر لحاجة االنسان للمٌاه فً الزراعة والشرب واحتٌاجه للمالحة كانت 

وراء الرغبة فً التعرف على الموالع وكانت اولى المحاوالت الناجحة 

للسٌطره على مجاري المٌاه لد بداءت فً وادي الرافدٌن فً االنظمه 

مدماء الدلٌمه للري والمالحه واسالة الماء ومن دالءل معرفة العرالٌٌن ال

بالهٌدرولٌن استخدامهم الدوالب فً استغالل الطاله المائٌة الغراض الري 

وكما هو الحال فً وادي النٌل انشئت الموانٌن ولام رمسٌس الثانً بعمل 

 شبكه واسعة من المنوات والخزانات الغراض الري 

ولد اسهم العرب كثٌرا فً تطورها واستخدامها بمهارة وكان سد مأرب 

ائع منجزات العالم المدٌم ولام العلماء فً السنوات االخٌره ٌعد من رو

 اي السوائل الساكنه بوضع لواعد اساسٌة فً الهٌدروستاتن 

فوضعوا لانون الموه الدافعة وبٌنوا انطباله فً الغازات والهواء مثل 

انطباله على السوائل وعللوا ارتفاع النافورات المائٌه وطوروا الدوالٌب 

 وا حركة المٌاه الجوفٌة وكتبوا فً الخاصٌة الشعرٌة المائٌة وشرح

وهكذا بدء علم الهٌدرولٌن ٌتمدم بسرعة حٌث بدء ٌتحول الى علم ٌستند 

الى الطرٌمه التجرٌبٌة ومن العماء اللذٌن ساهموا فً اثبات اكتشافات فً 

 علم الهٌدرولٌن نذكر منهم 

 باسكال وضع لواعد البارومتر وانتمال الضغط 

 ٌوتن لوانٌن الموة والحركه واللزوجة درس ن



 درس برنولً تجاربه فً حركة الموائع وابتكر المانومتر لمٌاس الضغط 

 والسرعة  

 اجرى العالم دارسً تجاربه لمماومة االنابٌب لجرٌان الموائع 

 اشتهر توما بدراسته التجارب فً المكائن الهٌدرولٌكٌه 

 عتٌادٌة اشتهر شبانهكه لهٌدرولٌكٌة المكائن اال

 

 الوحدات  –الرموز  –مباديء اساسٌه فً الهٌدرولٌن 

كمٌة هندسٌة برلم ٌدل على ممدارها ورمز لطبٌعتها  ٌلزم لتحدٌد اي

عن بعض االسماء لهذه الكمٌات بحروف او ارلام  ووحداتها ولد ٌعرف

طبما لوحدات المٌاس اال انه مهما اختلف النظام المتبع فأن الكمٌات ٌجب 

 ن ان تكو

 الكمٌات الهندسٌه االساسٌه -1

 هً الكمٌات التً تشتك منها جمٌع الكمٌات الهندسٌه االخرى وهً 

 الطول : وهو المسافة بٌن نمطتٌن ووحدته المتر  -1

 الزمن : هو الولت الذي تستغرله اي عملٌة ووحدته الثانٌة  -2

 الكتله : هً ماٌحتوٌه الجسم من ماده ووحددتها الكٌلوغرام  -3

التٌار الكهربائً : هو سرٌان الشحنه الكهربائٌه خالل وسط موصل  -4

 ووحدته االمبٌر 

 درجة الحراره وحدتها الكلفن  -5

 شدة االضاءه وحدتها الكاندٌال  -6

  كمٌة المادة وحدتها المول  -7

 



 

الكمٌات الهندسٌه المشتمه : هً الكمٌات التً تشتك من الكمٌات الهندسٌه 

 مثل  االساسٌه

لطع نالص وغٌرها (  –دائرة  –مربع  –المساحة : )مستطٌل  -1

 ووحداتها مربع وحدة الطول 

السرعة : هً المسافة الممطوعه فً وحدة الزمن ) وتشمل الجسم الذي  -2

 \ٌتحرن حركه مستمٌمه او دائرٌه او دورانٌه( وووحداتها وحدا ت مسافة 

 وحدات زمن 

, ووحداته )  فً وحدة الزمن  السرعةالتعجٌل : هو معدل تغٌر  -3

وحدات زمن ( والتعجٌل االرضً هو التعجٌل الناتج من  \وحدات سرعه 

  2ثا \م  18.1لوة الجاذبٌه االرضٌه وٌساوي 

G= V/t 

= m/s/s 

= m/s2 

 

الموة : العامل الذي ٌؤثر فً جسم فٌغٌر حالته من السكون ) السرعة  -4

او ٌغٌر بر من صفر ( او العكس = صفر ( الى الحركة )السرعة أك

حركته من حٌث الممدار فٌزٌدها او ٌنمصها او ٌغٌر اتجاه الحركة والموة 

 = التعجٌل * الكتله ووحدات الموة وحدات كتله * وحدات تعجٌل 

 الموة = الكتلة * التعجٌل 

N= Kg*m/s2 

كغم واحد حركته  النٌوتن : ممدار الموة التً اذا اثرت على جسم كتلتة

  2ث \تعجٌل ممداره م



 الجول 

 الشغل المنجز بموة نٌوتن واحد او ازاحه ممدارها متر واحد 

  2* ث 2الجول = كغم * م

 المدره : الشغل المنجز فً وحدة الزمن ووحدته الواط 

P=w/t 

=(f.m)/ t  

= f*v 

= kg.m/s2.m/s 

=kg.m2/s3 

=wt 

 ( 3ث \2واحد بزمن لدره ثانٌة واحدة )كغم 8م الواط: الشغل المنجز بجول

 الحصان المٌكانٌكً 

كغم لمسافة  75المابلٌه او المدره على سحب او دفع او رفع كتله ممدارها 

 متر واحد ولزمن لدره ثانٌه واحدة 

HP= 746 WT 

=.746KWT 

المائع : الماده المادره على التشكٌل بشكل الوعاء الصلب الذي ٌحتوٌه 

زاته لابلٌته على نمل الضغط المسلط علٌه بشكل متساوي الى ومن ممٌ

 جمٌع االتجاهات 

 مثال 



  1111Kg /mعرضه والعرض ٌساوي نصف طوله وملًء بماء كثافته 

8 احسب ابعاد الخزان )الطول   kg 6751وكانت كتلة الماء تساوي 

 والعرض واالرتفاع ( 

 Hواالرتفاع   Wوالعرض   Lنفرض الطول 

) العرض ٌساوي نصف الطول (   2Wفان الطول   Wالعرض اذا كان 

 )االرتفاع ٌساوي العرض ( وعلٌه فان الحجم ٌساوي   Wواالرتفاع 

V= L*W*H=2W*W*W=2W3 

 الحجم  \الكثافة = الكتلة 

P= M/V 

1000= 6750/ 2W3 

W3= 6750/2  

W=1.5 M 

L= 2W  

= 2*1.5 = 3M 

H= W=1.5M  

هً الزاوٌه التً تمابل لوسا طوله ٌساوي  الزاوٌه النصف لطرٌه : -5

اي ان الدائره الكامله او الدوره  5783طول نصف لطر الدائرة وتساوي 

 زاوٌه نصف لطرٌه   .682=  57 \361الواحدة هً عباره عن 

  3814ط  حٌث ط هً  2او الزاوٌه النصف لطرٌه = 

 حتكان حمل المص = تماسن التربة * االجهاد العمودي * ظل زاوٌة اال

, اما عزم الدوران فٌرتبط بالحركة الموة ترتبط بالحركة المستمٌمة للجسم 

 الدورانٌة للجسم 



 

 

 ر الموة بعدت اشكال هانواع الموى : ممكن ان تظ

أ : لوى الشد : مثل الموة التً تعمل على تحرٌن المحراث عند ربطه 

 خلف الساحبة بواسطة ذراع السحب 

مثل الموة التً تتولد على مكبس محرن االحتراق  لوى الضغط : -ب

 الداخلً فً شوط التمدد 

لوى االحتكان : مثل الموة الناتجة من احتكان التربه عند انزاللها على  -ج

 مسند المحراث المطرحً 

لوى المص : مثل لوة المص فً التربة والناتجة عن لوى تالصك  –د 

 الحبٌبات حبٌباتها ولوى االحتكان الداخلً لهذه 

عزم الدوران : هو حاصل ضرب الموة التً تعمل لى تدوٌر جزء ما  -5

فً مسافة بعد هذه الموة عن مركز الدوران وهو كمٌة اتجاهٌة ووحداته  

 )وحدات لوة * وحدات مسافة (

 

توجٌه الساحبة : ٌتم توجٌه الساحبات بعدت طرق منها عن طرٌك 

لهٌكل او عن طرٌك ) تفاوت العجالت االمامٌة او عن طرٌك تمفصل ا

 السرع بٌن السرفتٌن فً الساحبات المسرفه ( 

وظائف اجهزة نمل المدرة ) كما هو الحال فً االعمدة والتروس 

 والتوصٌلة البعٌدة عن المركز ( 

 نمل المدرة عبر مسافة معٌنه -1

 تغٌٌر النسبة بٌن الموة والسرعة  -2



رددٌة وبالعكس وتغٌٌر اتجاه تغٌٌر الحركة الدورانٌة الى حركة ت -3

 الحركة 

ساعة اضطرت الى الدوران  \كم  6طن تسٌر بسرعة  385ساحبة كتلتها 

8 جد الموة الطاردة المركزٌه المؤثره على م  11بحٌث كان لطر الدوران 

 الساحبة 

ه المحٌطٌة عالموة الطاردة المركزٌه = ) كتلة الجسم * السر
2

بعد  \(  

 الجسم عن مركز الدوران 

)    الموة الطاردة المركزٌه = 
(385  *1111( * )6 *1111 \ 3611)

 )\ 5
 

  =

ثا \كغم 8م  233832
2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االسبوع الثانً 

 مكونات المنظومة الهٌدرولٌكٌة 

 الزٌت ٌعتبر كوسط نالل للطالة -1

 -المضخة : -2

تموم بدفع السائل خالل االنابٌب وتجهٌز السائل بالطالة الالزمة للتغلب   

على االحتكان فً االنابٌب ومنح السائل الضغط المطلوب عند استالمه 

 8وتكون المضخات على عدت انواع سنتعرف علٌها الحما 

 -االسطوانة : -3

حركة الزٌت خالل االنابٌب نالحظ الموة المسلطة  تموم بانجاز شغل بتاثٌر

على ذراع المضخة الٌدوٌة ستنتمل عبر الزٌت الى سطح االسطوانة وان 

ضغط الزٌت سٌحرن المكبس الى االعلى وبالتالً رفع الثمل المثبت علٌة 

حٌث ان المضخة حولت الموة المٌكانٌكٌه الى طاله هٌدرولٌكٌة بٌنما 

  8الهٌدرولٌكٌة الى لوة مٌكانٌكٌة النجاز شغل  اختزل المكبس الطالة

  -الصمام الالرجعً : -4

ٌسمح بمرور السائل باتجاه واحد فمط والٌسمح له بالرجوع باالتجاه 

المعاكس وغالبا ماتستخدم صمامات كروٌة حٌث تفتح عند جرٌان الزٌت 

وتغلك عند تولف الجرٌان ومنع رجوع الزٌت الى الخزان خالل شوط 

 ط8 الضغ

  -الخزان : -5

ٌستخدم لحفظ الزٌت واستمرار تزوٌد المنظومة بالزٌت خالل حركة 

المضخة وغالبا ماٌستخدم مع بعض المعدات الصناعٌة البسٌطة مثل 

 المكبس الهٌدرولٌكً والمصعد الهٌدرولٌكً 8



 

 

  -صمامات التحكم : -6

انة تستخدم للسٌطرة على تصرٌف كمٌات ثابتة من الزٌت الى االسطو

الهٌدرولٌكٌة فعند وضع صمامات التحكم فً وضع الحٌاد فان الزٌت 

ٌجري فً المنظومة وٌعود الى الخزان دون انجاز شغل فً الولت نفسه 

ٌمنع الصمام من مرور الزٌت الى جهتً المكبس الهٌدرولٌكً وبالتالً 

فان الصمام عدم انجاز شغل وعند تحرٌن عتلة صمام التحكم الى االسفل 

ح بمرور الزٌت الى اسفل مكبس االسطوانة مما ٌؤدي الى رفع ٌسم

المكبس الى االعلى وبالتالً رفع الثمل المثبت علٌة فً الولت نفسه فان 

الزٌت الموجود فً السطح االعلى للمكبس ٌمر عبر االنبوب الموجود فً 

االسطوانة والمتصل مع انبوب رجوع الزٌت الى الخزان اما عند تحرٌن 

ام التحكم الى االعلى فان الزٌت ٌتجه الى السطح العلوي للمكبس عتلة صم

مما ٌؤدي الى حركة المكبس الى االسفل وخروج الزٌت من اسفل 

  االسطوانة الى الخزان 

  -صمام التنفٌس : -7

ٌستخدم لمنع زٌادة الضغط فً المنظومة فعند ارتفاع الضغط الالزم لرفع 

ٌة فان الصمام سٌفتح لتملٌل الضغط ثمل معٌن بواسطة منظومة هٌدرولٌك

 من خالل رجوع كمٌة معٌنة من الزٌت الى الخزان 

 

 

 

 

 



 تصنٌف المنظومات الهٌدرولٌكٌة 

  -:المنظومة الهٌدرولٌكٌة المفتوحة المركز

تعمل المضخة على تجهٌز كمٌات ثابتة من الزٌت وٌمكن اعادة هذه الكمٌة 

فعند الى الخزان فً حالة عدم الحاجة الى انجاز شغل عبر صمام التحكم 

وضع ساق الصمام فً الوضع الحر ٌسمح بمرور الزٌت ورجوعه الى 

 الخزان وٌكون الربط على ثالثة انواع 

 على التوالً منظومه مفتوحة المركز ذات ربط  -1

 منظومه مفتوحة المركز ذات ربط على التوالً والتوازي  -2

 منظومة مفتوحة المركز ذات ممسم الجرٌان  -3

 

 منظومة مفتوحة المركز ذات ربط على التوالً 

نالحظ ان الزٌت ٌمر عبر الصمامات الثالثة على التوالً ومن ثم الى 

الخزان فً حالة وضع الصمامات فً الوضع الحر ولٌس وضع العمل اما 

فً حالة تشغٌل احد الصمامات فان الزٌت ٌتحرن الى اسطوانة ذلن 

الصمام ومن ثم ٌخرج الى مدخل الصمام التالً وهذه المنظومة اكثر 

خدام بصمام واحد فً ولت واحد اال انه باالمكان استخدام مالئمه لالست

 اكثر من صمام وذلن باضافة صمام امان 8

 

 ذات الربط على التوالً والتوازي  المنظومة المفتوحة المركز

هذه المنظومة تختلف عن سابمتها فً كون الزٌت ٌجري على التوالً 

الزٌت ٌجري  والتوازي ففً حالة كون الصمامات فً الوضع الحر فان

اما اذا تم تشغٌل احد الصمامات فان فتحة الرجوع ستغلك على التوالً 

وٌنتمل الزٌت خالل الربط على التوازي وعند تشغٌل صمامٌن او اكثر فً 



ولت واحد فان االسطوانه التً تحتاج اعلى ضغط تبدء باالشتغال اوال 

 وهذا ماٌمٌزها عن الربط على التوالً 8

 

 وحة المركز ذات ممسم الجرٌان المنظومة المفت

ٌعمل ممسم الجرٌان على تمسٌم كمٌة الزٌت المدفوع من المضخة بٌن 

االسطوانتٌن وٌجب ان تكون لدرة المضخة كافٌة لتزوٌد االسطوانتٌن 

بالضغط المطلوب لتشغٌلها وان عدم استغالل االسطوانتٌن سٌؤدي الى 

 هدر بالطاله 8

 

 مة المركز المنظومة الهٌدرولٌكٌة المغل

 

عند وضع صمامات التحكم فً الوضع الحر فً هذه المنظومة فان 

المضخة تستمر بدفع السائل خالل االنابٌب اال انه الٌمر عبر صمامات 

التحكم مما ٌؤدي الى ارتفاع الضغط بالمنظومة اما عند تحرٌن عتلة 

صمام التحكم الى اعلى المكبس فان الزٌت ٌدفع فً المنظومة من لبل 

المضخة الى اسفل المكبس وبالتالً رفع الثمل الى االعلى كما ان الزٌت 

اعلى المكبس ٌخرج عبر االنبوب المرتبط فً نهاٌة االسطوانة الموجود 

والى الخزان وعند تخرٌن عتلة ساق الصمام الى االسفل سٌدفع الزٌت 

اعلى المكبس مسببا تحرٌن المكبس والثمل الى االسفل وحروج الزٌت 

وجود فً اسفل االسطوانة الى المنظومة مرة اخرى وتعمل المنظومة الم

المغلمة المركز مع نوعٌن من المضخات ذات االزاحة الثابتة وذات 

كل دورة االزاحة المتغٌرة واالزاحة هً حجم الزٌت المتحرن خالل 

 للمضخة 

 



منظومة هٌدرولٌكٌة مغلمة المركز مع مضخة ثابتة االزاحة ومجمع 

 ً هٌدرولٌك

تتكون هذه المنظومة من مضخة صغٌرة ثابتة االزاحة ومجمع هٌدرولٌكً 

فعند تشغٌل صمامات التحكم فان المجمع الهٌدرولٌكً سٌدفع الزٌت 

لتحرٌن المكبس وتعاد الدورة مرة اخرى عند انخفاض الضغط بالمنطومة 

بتاثٌر صمام تصرٌف الضغط وهذة المنظومة تستخدم مضخات ذات 

تستعمل فً االستخدامات التً تحتاج فترات زمنٌة لصٌرة سعات للٌلة و

النجاز الشعل وعندما ٌتطلب انجاز الشغل فترة طوٌلة مسببا فانه ٌتوجب 

 تثبٌت مجمع هٌدرولٌكً ذات سعة كبٌرة 

 منظومة هٌدرولٌكٌة مغلمة المركز مع مضخة متغٌرة االزاحة 

مضخة المتغٌرة تتمٌز بوجود مضخة شحن لشجن الزٌت من الخزان الى ال

االزاحة اي حجم الزٌت الجاري فً المنظومة ٌمكن تغٌرة فً كل دورة 

للمضخة حتى بثبوت السرعة والغاٌة من استخدام مضخة الشحن هذه هو 

لتزوٌد المنظومة بالزٌت المطلوب والضغط االبتدائً الالزم لعمل المضخة 

 المتغٌرة االزاحة وبكفاءة افضل 

خدام المنظومة المغلمة المركز اكثر مالئمة مما سبك ٌتبٌن بان است

 لالستخدام من المنظومة المفتوحة المركز 

وعلى سبٌل المثال فان الجرار الزراعً الحدٌث ٌحتاج الى الزٌت فً 

جهاز االستدارة وجهاز المولف وفً نماط الرفع الثالث واجزاء اخرى 

ٌت اما ٌحتاج الى كمٌة معٌنة من الزوكل واحدة من هذة الوظائف 

المنظومة المفتوحة المركز فان استخدامها النجاز الوظائف المذكورة اعالة 

غٌر ممكن ما لم تضاف الٌها بعض االجزاء مثل ممسم الجرٌان مما ٌؤدي 

 الى انخفاض فً كفاءة المنظومة 

 

 



استخدام المنظومة الهٌدرولٌكٌة فً جهاز المٌادة وممارنته مع جهاز المٌادة 

 المٌكانٌكً 

تستخدم منظومة المٌادة فً المكائن الزراعٌة لمساعدة سائك الماكنة وتغٌٌر 

اتجاة سٌرها الى الٌمٌن والٌسار وذلن من خالل تحوٌل الحركة الدائرٌة 

فً دوالب المٌادة الى حركة جانبٌة لعجالت الماكنة وهنالن عدو انواع من 

 انظمة التوجٌة منها

  

 انواع انظمة المٌادة 

 جبة ٌدوٌة نظام تو -1

 توجٌة ذات لدرة  -2

 توجٌة ٌدوٌة 

فً هذا النوع من انظمة المٌادة تنتمل الحركة لدوالب المٌادة والمتصل 

بصورة مباشرة بعمود االستدارة الذي ٌنمل الحركة من خالل تروس 

االستدارة الى العجالت وفً هذا النوع من انظمة المٌادة التوجد طالة 

عتمد االستدارة على الشغل المنجز من لبل هٌدرولٌكٌة مساعدة حٌث ت

 السائك 

 توجٌة ذات لدرة 

ٌستخدم فً هذا النظام جهاز تموٌة ٌعمل عندما ٌدور عمود عجلة التوجٌة 

وٌستعمل الضغط الهٌدرولٌكً فً امثر احهزة المدرة المستعملة فً الولت 

الحاضر حٌث تستعمل لوة صغٌرة من لبل سائك الماكنة لتدوٌر دوالب 

المٌادة والتً ٌنتج عنها فتح الصمامات لتزوٌد النمظومة الهٌدرولٌكٌة 

من خالل دوران المضخة وجرٌان الزٌت لتولٌد الموة بالضغط 

 الهٌدرولٌكٌة وهذا النوع ٌمكن تمسٌمة الى لسمٌن 

 



 توجٌة هٌدرولٌكٌة مع وصلة مٌكانٌكة  -1

ٌن والذي ٌؤدي الى بتاثٌر الحركة الدورانٌة لدوالب المٌادة باتجاة الٌم

خروج الذراع الحلزونً من الصامولة وتحرٌن ذراع الصما م مسببا 

اندفاع الزٌت الى االسطوانة فً العجالت حٌث ٌعمل ضغط الزٌت على 

اداء اكثر لدوران العجالت من خالل مجموعة التوجٌة المكونة من الترس 

 الدودي والصامولة 

 توجٌة هٌدروستاتٌكً 

المٌادة الى جهة الٌمٌن فان عمود التوجٌة سٌعمل على  عند تدوٌر دوالب

سحب مكابس صمام التوجٌة الى صمام التوجٌة الى االعلى وفً نفس 

الولت فانه سٌكون محصورا فً المنظومة فعند فتح الصمامات فان الزٌت 

سٌعبر الى اسطوان  التوجٌة الى الجهة الٌمنى ضاغطا المكبس الى االعلى 

ج صمام االسطوانة فً الجه الٌسرى عندما ٌكون دافعا الزٌت خار

جلة فان الزٌت ٌدفع عوران الددزوران العجلة الى الجهة الٌمنى وعند 

التوجٌة من الجدانب االٌسر الى الخزان الزٌت من خالل خارج االسطوانة 

 صمام الرجوع 

اما اذا لائم السائك باٌماف دوران العجلة فان عمود االستدارة سٌتحرن الى 

االعلى بوسطة صمام االسطوانة مما ٌؤدي الى غلك الصمامات وعند 

 الدوران الى جهة الٌسار فستعاد نفس العملٌة السابمة 

 

 

 

 

 

 



 االسبوع الخامس 

استخدام النظام الهٌدرولٌكً فً جهاز الرفع والخفض للمعدات 

 الهٌدرولٌكٌة وكٌفٌة عمل النظام 

 لسٌطرة منظومة هٌدرولٌكٌة تعمل بواسطة عتلة ا

 منظومة هٌدرولٌكٌة تعمل بواسطة االحساس بالحمل اوتوما تٌكٌا 

 

 عتلة السٌطرة منظومة هٌدرولٌكٌة تعمل بواسطة 

الشكل التالً ٌوضح منظومة هٌدرولٌكٌة تستخدم لرفع وخفض محراث 

 مربوط خلف الساحبة حٌث تستخدم عتلة ٌدوٌة ٌمكن تحرٌكها لالمام

والخلف حٌث تؤدي الى دفع الزٌت من خالل صمامات التحكم الى 

 المنظومة وبدورها تدفع الزٌت الذي ٌحرن المكبس داخل االسطوانة 

الى االمام فانه  1وكما موضح بالرسم فان عند تحرٌن عتلة السٌطرة 

المثبت معه الى االمام والضغط على  2سٌؤدي الى تحرٌن تابع الكامة 

والذي سٌؤدي الى دخول الزٌت  4سٌؤدي الى فتح الصمام  الذي 3الذراع 

الى الخلف  5الى المدم من المضخة الى االسطوانة دافعا بموة المكبس 

والمتصل بالعمود المرفمً الدوار  6حٌث ٌعمل المكبس على دفع الذراع 

 لرفع الذراع  المتصل بالمحراث  7

 

 اس بالحمل اوتوماتٌكٌا المنظومة الهٌدرولٌكٌة التً تعمل بواسطة االحس

تستخدم هذه المنظومة لرفع وخفض االلة تلمائٌا كلما زادت او نمصت 

المنظومة على االلة المربوطة وتعتمد االدات الحساسة على حجم الساحبة 

والشكل التالً ٌمثل منظومة سٌطرة مربوط معها محراث لحراثة التربة 

ٌسحب الى الخلف  3 الصلبة حٌث نالحظ ان عمود السٌطرة على الحمل

 5لٌسحب ذراع الصمام  4مؤثرا على الكامة  2بواسطة الذراع االبتدائً 

لتحرٌن  7للسماح لضغط الزٌت بالدخول مؤثرا على مكبس االسطوانة 



الى االعلى وحٌث ان المحراث مربوط مع ذراع الرفع فانه  11الذراع 

م فً تنظٌم سٌؤدي الى مرور المحراث خالل االرض الصلبة وٌتم التحك

عمك الحراثة بواسطة عتلة سٌطرة حٌث ٌستمر العمل لنفس العمك مالم 

ٌحدث احساسبتغٌر العمك كما ٌمكن تثبٌت العمك من خالل تثبٌت حركة 

بواسطة ذراع ٌسمى عتلة السٌطرة على العمك غٌلر موضح تابع الكامة 

عتلة بالرسم حٌث ٌستمر عمل المحراث على نفس العمك الذي تثبت فٌه ال

ولد تستخدم المنظومة ذات التحكم عن بعد مع الساحبات الزراعٌة لسحب 

ورفع االالت المستخدمة معها حٌث تستعمل محركات  ذات اسطوانات 

هٌدرولٌكٌة للسٌطرة على هذه االالت متصلة بالساحبات بواسطة انابٌب 

 معدنٌة او مطاطٌة مرنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز المولف  استخدام النظام الهٌدرولٌكً فً



تعتبر المولفات من االجزاء المهمة وذات االهمٌة الكبٌرة لً العجالت 

ومهمتها تخفٌف سرعة العجلة او الماكنة واٌمافها بصورة تامة حٌث ان 

اٌمافها ٌعتمد على اختزال الطالة الحركٌة للماكنة بواسطة المولفات اذ تولد 

ت وهنالن ثالثة انواع شغل احتكاكً معٌن ٌمنع استكرار دوران العجال

 من المولفات فً المكائن الزراعٌة والصناعٌة اهما 

 المولفات المٌكانٌكٌة  -1

 المولفا الهٌدرولٌكٌة  -2

 مولفات المدرة  -3

 المولفا المٌكانٌكٌة 

فً هذا النوع من المولفات والذي ٌعمل بواسطة مجموعة ذات عتالت او 

فعند استخدام الساحبة للمولف فان لوة الكبح ستنتمل بصورة غٌر  كٌبالت

مباشرة الى العجالت خالل عتالت مٌكانٌكٌة وبتاثٌر االحتكان بٌن الراص 

 وطبالت المولف سٌتم اٌماف دوران العجالت 

فات هو وجود جزء ثابت ٌتحرن بفعل االساس فً جمٌع انواع المول

ء اخر متحرن عندها ٌحدث التولف  مٌكانٌكً او هٌدرولٌكً لٌالمس جز

 حٌث ٌتولد شغل احتكاكً معٌن ٌمنع استمرار دوران العجالت

 المولف المرصً المتمدد 

ٌوجد لرصان للمولف ٌتحركان للخارج بواسطة الٌة تعمل بواسطة دواسة 

المولف ٌحٌط بهذٌن المرصٌن اسطوانة المولف المتحركة ) الفلنجة ( 

الذي ٌحرن العجلة وعٌة فعند دوران عجلة  المثبتة بالعمود المتحرن

فعند الضغط على  4الساحبة اثناء المسٌر تدور معها اسطوانة المولف 

تدور لتدفع المرصٌن المتصلٌن من  1دواسة الولف فان كامة المولف 

االسفل الى الخارج لٌالمسا اسطوانة المولف من الداخل وبالتالً ٌحدث 

تمرار دورانها وتوجد انواع اخرى من فعل التولف للعجلة وٌمنعان اس

 المولفات فً الساحبات الزراعٌة منها المولف المرصً االحتكاكً 



 المولفات الهٌدرولٌكٌة 

ٌعتمد عمل المنظومة على لاعدة باسكال والتً تنص على ان الضغط 

المسلط على السائل ٌتنمل بصورة متساوٌة الى جمٌع جزٌئات السائل 

ن منظومة المولفات اهٌدرولٌكٌة من اسطوانة بصورة متساوٌة وتتكو

عجلة توصل رئٌسٌة ٌوصل مكبسها بدواسة المولف واسطوانة مستملة لكل 

بسائل  االسطوانة الرئٌسٌة باسطوانة العجالت عن طرٌك انابٌب تمالء

خاص حٌث عند الضغط على دواسة المولف فان مكبس االسطوانة 

الرئٌسٌة دافعا السائل خالل االنابٌب تحت الضغط الى اسطوانات العجالت 

وتعمل حركة المكابس داخل اسطوانات العجالت على دفع الراص 

المولف الى الخارج بحٌث تالمس اسطوانات العجالت عندها ٌحدث فعل 

  ت التولف للعجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -المرفاع الهٌدرولٌكً :



ٌستخدم لرفع او نمل االحمال الثمٌلة فً الموانًء والورش وتكون ابسط 

 انواعة من دعامة عمودٌة او عمود وذراع المرفاع وبكرات التوجٌة 

ٌثبت على النهاٌة السفلى لدعامة عمود المرفاع مصعد هٌدرولٌكً ٌتكون 

بكرة الثابتة ومدن منزلك احدى نهاٌته ٌتصل من اسطوانة ثابتة ولاعدة لل

بالسائل واالخر تثبت علٌة لاعدة البكرة المتحركة وٌستخدم حبل سلكً 

 لتعلٌك الحمل المطلوب نمله وٌمرر على جمٌع البكرات اما النهاٌة السفللى 

للحبل فتتصل بكالب لتعلٌك الحمل المطلوب رفعة كما ٌتصل باالسطوانة 

ٌدرولٌكً انتبوب تجهٌز المنظومة بسائل تحت ضغط الثابتة لمصعد اله

 عالً 

بتاثٌر حركة المدن المنزلك الذي ٌتحرن نتٌجة لضغط الزٌت الذي ٌدخل 

بتاثٌر صمامات التحكم وفً هذه الحالة ٌكون المدن المنزلك مثبت مع 

البكرة المتحركة مما ٌؤدي الى دوران هذة البكرة وبالتالً شد الحبل الى 

 لالعللى فً حالة رفع الثمل المثبت بالحبل السلكً تدور  الجهه التً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استخدام المنظومة الهٌدرولٌكٌة فً المكائن الثمٌلة 

 المنظومة الهٌدرولٌكٌة للمحمالت )الشفالت ( 

معظم المحمالت لها نوعٌن من السٌطرة هما ذراع الرفع والخفض والثانٌة 

دلو التكدٌس او التملٌص وفً كال النوعٌن ٌمكن السٌطرة بواسطة زٌت 

الهٌدرولٌن وذلن باستخدام دوائر زٌت وسٌطرة منفصلة فعند لٌام سائك 

 الشفل بتملٌص دلو التكدٌس او التحمٌل فً مجمع التحمٌل بواسطة عتلة

السٌطرة التً تجعل صمام السٌطرة ٌرسل الزٌت الى كال االسطوانتٌن 

للدلو وفً نفس الولت ٌنحصر الزٌت فً اسطوانات ذراع السٌطرة ماسكا 

الذراع الى االعلى وحٌث ان كل من اسطوانات الدلو واسطوانات الذراع 

ثنائٌة الفعل لذلن ٌمكن لكالهما رفع وخفض الذراع باستمرار وصول 

لكالهما ولكل دائرة من دوائر الذراع والدلو صمام سٌطرة ٌشغل  الزٌت

بواسطة الذراع الخاص به وفً بعض االحاالت ٌربط ذراع واحد 

 لصمامٌن 

 المنظومة الهٌدرولٌكٌة للبلدوزر 

 اغلب البلدوزرات لها ثالثة انواع من السٌطرة على السكٌن 

 الرفع والخفض  -1

 الخر  السٌطرة على الحركة من جانب -2

 السٌطرة على الزاوٌة للٌمٌن والٌسار  -3

 

 

 

 

 المضخات 



  -المضخة :

حسب عبارة عن جهاز او ماكنة تستخدم لدفع السائل من مكان الخر 

االرتفاع المطلوب رفع السائل الٌة من خالل تجهٌزة بالطالة الالزمة 

لى للتغلب على االحتكان فً االنبوب الذي ٌجري السائل داخلة والتغلب ع

الجاذبٌة االرضٌة اي ان المضخة عبارة عن جهاز مٌكانٌكًٌ ٌعتبر للب 

المنظومة الهٌدرولٌكٌة تساعد على حركة الزٌت فً المنظومة وانجاز 

الشغل وتموم  ٌحلول الظالة المٌكانٌكٌة الى طالة هٌدرولٌكٌة وٌعتمد 

 اختٌار المضخة المالئمة للعمل على طبٌعة االستخدام ومعدل الجرٌان

 والضغط  وتمسم المضخات الى 

 مضخات االزاحة الموجبة 

 المضخات العاكسة والمضخات الدوارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


