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 مقدمه

درصد  90تا  80که  ی.به طورباشدیدستگاه انتقال قدرت در جهان م نیترمنیو ا نیتریاز قو یکی یکیدرولیباالبر ه

 ،ینوع صنعت لیاز قب یمختلف یدر مدلها کیدرولی. انواع باالبر هکنندیاستفاده م کیدرولیه ستمیباالبرها، از س

 100تا  متریسانت 20از  یکیدرولی. ارتفاع باالبر هشودیم دیو تول ی. طراحشودیم دیو تول یطراح یخودرو، خانگ

 شتریمتحرک از نوع ثابث آن ب یکیدرولیباالبر ه متی. قشودی. به دو صورت ثابت و متحرک ساخته مباشدیمتر م

 ای 02155348810و نحوه سفارش و ساخت با شماره  گانیمشاوره را مت،یاست. جهت اطالع از ق

  .دیریتماس بگ 09190809755

 باالبر هیدرولیک چیست؟ 

یک دستگاه است که یک شی یا انسان را با استفاده از نیروی فشار داخل سیلندر توسط پیستون به باال حرکت  

می دهد. هنگام برگشت، پیستون بر اثر نیروی گرانش )در صورت عمودی بودن( یا نیروی دیگر مانند فنر یا روغن 

 .)در حالت افقی( به سمت پایین حرکت می کند

ر اساس قانون پاسکال حرکت می کند. یعنی تغییر فشار روی یک مایع غیر قابل تراکم در یک باالبر هیدرولیک ب

 .ظرف بسته به طور مساوی در همه جهات عبور می کند

مفهوم قانون پاسکال و کاربرد آن در باالبر هیدرولیکی می توان در مثال زیر مشاهده نمود. در یک طرف با وارد 

اکم ناپذیر باعث می شود در طرف دیگر نیروی زیادی جابه جا شود و جسم سنگینی کردن نیروی کمی به مایع تر

 .) خودرو ( را به سمت باال حرکت دهد
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 باالبر هیدرولیک چگونه کار می کند؟

ستم باالبر هیدرولیک با اعمال نیرو در یک نقطه به مایع غیرقابل تراکم ، نیرو را به نقطه دوم منتقل می کند. سی

این پروسه شامل دو پیستون است که توسط یک لوله پر از روغن به هم وصل شده اند. شکل زیر حرکت و جابه 

 .جایی دو پیستون و نحوه اتصال آن ها را نشان می دهد

 

هندل، روغن غیر قابل تراکم ار از یک سمت به سمت دیگر منتقل می کند و باعث می شود که نیروی زیادی در  

 .آن سمت وارد شود

 در باالبر به کار می رود را نام ببرید؟اجزای سیستم هیدرولیک که 

این سیستم که براساس قانون پاسکال حرکت می کند دارای اجزای مشخصی است که نه تنها برای باالبر بلکه 

برای تمام سیستم های که براساس هیدرولیک کار می کنند یکسان است. در ادامه به معرفی هر یک از این قطعات 

 .می پردازیم

 کمدار هیدرولی

مدارهای هیدرولیکی جریان و فشار مایع را در سیستم، کنترل می کنند. شکل زیر تمام قسمتهای مختلف مدار 

 .هیدرولیک را نشان می دهد

 پمپ
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" ] 

پمپ قدرت مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. این سیستم ، در ورودی پمپ خال ایجاد می کنند 

عموال از نوع یعنی روغن را از مخزن وارد خط ورودی می کند و سپس به سیستم خروجی منتقل می کند. م

 .ای هستنددنده

 موتور

 

موتور محرکی است برای تبدیل فشار روغن به گشتاور ) چرخش ( است. فشار و جریان انرژی روغن را می گیرد 

 . ژی روغن را به سیستم می فرستدو آن را به انرژی مکانیکی چرخشی تبدیل می کند. پمپ انر

 سیلندر
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 کنترل هیدرولیک باالبر موتور توسط که را سیالی فشار و کرده تبدیل نیرو به را  روغن در موجود انرژی  سیلندر

 .ی شود، آغاز می کندم

 پیستون

 

های با فشار مایع به صورت خطی حرکت می کنند. در طرح های محوری ، تعدادی پیستون در یک پیستون

 .ترتیب داده می شودمحفظه چرخان به صورت مدور 

 روغن یا مایع تراکم ناپذیر

 

تراکم ناپذیر قدرت را در سیستم باالبر منتقل می کنند. بیشتر مایعات در این دستگاه ها روغن معدنی یا  روغن

آب هستند. در اوایل ابتدا از آب استفاده می کردن و در اواخر قرن بیستم ار روغن استفاده می کردند. اما امروزه 

 ) ، پلی آلفاولفین  ( organophosphate ester ) ، استر ارگانوفسفات (  Glycol ether) از گلیکول اتر
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polyalphaolefin ) ، پروپیلن گلیکول ( propylene glycol )  و روغن سیلیکون ( silicone oil )  برای کاربردهای

 .کنند می استفاده نیز با درجه حرارت باال و مقاومت در برابر آتش 

 کاربردهای باالبر هیدرولیکی کدامند؟

شود. به طور کلی هر جا که ما تنوانیم در ارتفاع به آن دسترسی ها برای جابجایی بار و نفر استفاده میاز این دستگاه

 شرکت ژیار صنعت داشته باشیم، باید از باالبرهای هیدرولیک استفاده شود. برخی از این کاربردها با توجه به تجربه

 :کنیمر اینجا بیان مید

 ها برای جابجایی سینی گل و گیاهدر گلخانه 

 های باالها برای جابجایی کتاب در قفسهکتابخانه 

 ها برای دسترسی به قفسه هاها و فروشگاهمغازه 

 رستوران ها برای حمل غذا 

 کارگاه صنعتی برای جابجایی بین طبقات و حمل بار 

 ی آسانسورها برای حمل افراد به جادر خانه 

 قیمت باالبر هیدرولیکی متحرک و ثابت چقدر با هم اختالف دارند؟

ها بیشتر نوع متحرک فرقش با ثابت این است که دارای چرخ است. طبیعتا قیمت متحرک به علت وجود چرخ

 :شوداست. معموال دو نوع چرخ استفاده می

 چرخ کارگاهی .1

 چرخ خودرویی .2

 :شودما نوع خودرویی خود به دو صورت عرضه میچرخ کارگاهیی به صورت توپر است ا

 بادی .1

 توپر .2

البته این نکته هم باید در نظر داشت که بعضی مواقع نوع ثابت، هزینه نصب جداگانه میگیرند. در این حالت 

 .ژیار صنعت رایگان است قیمت نصب خدمات .شودندها با هم برابر میقیمت

https://dockleveler.ir/
https://dockleveler.ir/
https://dockleveler.ir/services/
https://dockleveler.ir/services/
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 شود؟نصب و راه اندازی باالبر هیدرولیکی چگونه انجام می

 :اگر دارای چرخ باشد نیاز به راه اندازی ندارد. اما اگر ثابت باشد باید آن را نصب کنید، که به این صورت است

 یا باید در چاله یا زمین به شاسی چوش داده شود باالبر قیچی. 

 نوع مغازه ای یا فروشگاهی باید به دیوار بولت شود. 

 نوع خودرویی هم ببه زیمن بولت یا جوش داده شود. 

  

 

https://dockleveler.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%86%DB%8C/

