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  ره یذخ  فهیاست که وظ  ی کیدرولیه  ستمیس  ی از اجزا اصل  ی ک یآکوموالتور  
  د یشما هم جالب است بدان  یبرا  احتماالرا برعهده دارد.  کیدرولیروغن ه

 دارد؟   یر یکند و چه تاث  ی نقش م  یفایا  ی ک یدرولیه  ستمی جز چطور در س  نیا
علمکرد   وهیو ش  یانواع آکوموالتورها، ساختمان داخل   ی مقاله به بررس  نیا  در

 .دیما همراه باش با .میپرداز ی آن ها م

 

 کوموالتور چیست؟ آ 

بسیار شبیه به فنر   (accumulator) انباره های هیدرولیکی یا آکوموالتورها
 .نقش مهمی در مدارهای هیدرولیکی دارند  عمل می کنند و

درکل انباره، مایع )عمومًا روغن( تحت فشار را ذخیره می کند و در مواقع 
پس از رفع نیاز سیستم و برگشت روغن به   لزوم به سیستم تغذیه می کند و

نیاز کمتر به نگهداری و سرویس،  .  انباره، آن را دوباره در خود نگه می دارد
 .طوالنی آن از مزایای انباره است نصب آسان و عمر
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 آکوموالتور وظایف  

 :وظیفه دارند 4به طور کلی آکوموالتورها 

 ذخیره انرژی 

به عنوان پشتیبان عمل می کند. مثال در دوره کم کاری سیستم، روغن تحت 
در اوج کار، سیستم را تغذیه می کند و پس عبور از    فشار را ذخیره کرده و

 .ارژ می کنداوج، پمپ دوباره آن را ش

 جذب ضربات ناگهانی 

در اوج فشار روغن اضافی را جذب کرده و پس از سپری شدن اوج، آن را به  
 .باعث کاهش سر و صدا و لرزش سیستم می شود  سیستم بر می گرداند که

 ساختن فشار تدریجی 

مثال سرعت را با جذب مقداری از روغنی که فشار آن در حال افزایش است،  
 .کاهش می دهد

 ایجاد فشار ثابت

زمانی که تغییر حجم روغن باعث تغییر در فشار می شود، با جذب یا اضافه  
آکوموالتورها معموال از .  کردن مقداری روغن، فشار ثابتی را ایجاد می کند

از دیگر .  جنس کربن استیل، استینلس استیل یا آلومینیوم ساخته می شوند
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یدرولیکی، می توان به موارد زیر اشاره فواید استفاده از انباره ها در مدارات ه
 :کرد

 استفاده از پمپ های کوچک تر  •
 نیاز به قدرت کمتر برای کارکرد سیستم  •
 تولید کمتر گرما  •
 در دسترس بودن سریع انرژی  •

 انواع آکوموالتور هیدرولیکی 

 :سه نوع عمده انباره ها به صورت زیر است

 ( Weight Loaded Accumulator)   وزنی   انباره 

نباره های وزنی از یک  ا.  ابتدایی ترین شکل آکوموالتورها، نوع وزنی هستند
روی پیستون وزنه هایی قرار دارد که   سیلندر و پیستون ساخته می شود که
اساس کار این آکوموالتور نیروی ثقل . وظیفه شارژ روغن را انجام می دهند

ون و وزنه ها باال به این صورت که با ورود روغن به داخل انباره، پیست.  است
 .می روند و روغن در آن جا قرار می گیرد

زمانی که فشار در سیستم کاهش یافته و نیاز به روغن باشد، نیروی ثقل 
پس .  باعث پایین آمدن وزنه و پیستون شده و روغن وارد سیستم می شود

این آکوموالتور می تواند فشار ثابتی برقرار کند. اما عیب آن اندازه بزرگ و  
 .وزن سنگینش است 
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 :نماد این آکوموالتور در مدارهای هیدرولیکی به صورت زیر است

 

 ( Spring Loaded Accumulator)   انباره فنری 

آکوموالتور فنری شبیه به آکوموالتور وزنی است؛ با این تفاوت که به جای 
انباره شود،  وقتی که روغن وارد  .  وزنه، فنر عمل بارگذاری را انجام می دهد

با افت فشار  .  فشار روغن باعث حرکت پیستون و جمع شدن فنر می شود
.  سیستم، فنر باز شده و حرکت پیستون، روغن را به بیرون هدایت می کند

این انباره توانایی ایجاد فشار تدریجی دارد و معموال در جایی استفاده می  
 .استدرگیری نرم و تدریجی اجزای هیدرولیکی نیاز  شود که
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 :نماد این آکوموالتور در مدارهای هیدرولیکی به صورت زیر است

 

نیوماتیکی   Pneumatic)  آکوموالتور 
Accumulator ) 

از گاز بی اثر . این نوع آکوموالتور از دو قسمت گاز و روغن تشکیل می شود
. برای شارژ کردن روغن یا ضربه گیری در برابر ضربات فشار استفاده می شود

این انباره تحت نیروی گاز فشرده عمل می کند. به این طریق که در هنگام 
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سپس با  . افزایش فشار، روغن وارد آکوموالتور شده و گاز را متراکم می کند
 .کاهش فشار، گاز، منبسط شده و روغن به بیرون منتقل می شود

ود گاز  معموال یک مانع برای جدا کردن گاز از روغن وجود دارد تا مانع از ور 
انباره های نیوماتیکی می توانند قبل از  .  به داخل سیستم هیدرولیک شود

نصب در سیستم، با یک گاز بی اثر مثل نیتروژن خشک و تا فشار مورد نظر،  
نماد این آکوموالتور در مدارهای هیدرولیکی به صورت  .  پیش شارژ شوند

 :زیر است

 
معموالً آن ها را به سه نوع   مانع های موجود در آکوموالتورهای نیوماتیکی 

 :زیر تقسیم بندی می کنند

 پیستونی 
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در انباره های پیستونی یک پیستون بدون دسته به صورت شناور وجود دارد 

این آکوموالتورها .  با استفاده از دو پکینگ، گاز را از روغن جدا می کند  که
اما بسیار دقیق سرویس دقیق نیاز دارند تا از نشتی روغن جلوگیری شود؛  

 .هستند و بازده توانی باال دارند

 بادکنکی 
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در انباره های بادکنکی، یک کیسه از جنس الستیک مصنوعی گاز را از روغن  

یک دکمه محافظ در پایین بادکنک نصب می شود تا از پارگی .  جدا می کند
شود جلوگیری  گاز  انبساط  هنگام  در  آن  یک  .  احتمالی  روغن  ورودی  در 

به سوپا آن  خروج  و  آزادانه  روغن  ورود  شود  باعث می  که  دارد  وجود  پ 
 .صورت آهسته و تدریجی انجام شود
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 دیافراگمی 

 

 
در آکوموالتورهای دیافراگمی، یک قطعه فلزی باعث جدا شدن گاز از روغن 

یک دیافراگم پالستیکی روی آن متصل است. این دیافراگم در   می شود که
فشار   تغییرات  کندمقابل  می  عمل  سبک .  منعطف  دیافراگمی  های  انباره 

 .هستند و در سیستم های هواپیما نصب می شوند


