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  ک،یدرولی قابل انکار در ه ریمهم و غ یاز اجزا ی کی که  دیدان ی قطعا م
  دهیآن ها را بار ها در اطراف خود د  شما هستند و کیدرول یه یها لنگیش
عضو ساده اما  نی بدون ا ی کی درولیه یها ستمیانتقال در س  کار .دیا

استفاده   تی اهم زانیم  شگرینما نیا کامال قطع خواهد شد و یکاربرد
 .است زی تجه نی از ا حیصح

  ی معرف  زانی شما عز را به کیدرولیه لنگیتا ش میمقاله قصد دار نیا در
دارد   یو چه کاربرد ستیچ کیدرولیه لنگیش دیکه بدان نیا یبرا .میکن
 .دیمقاله را تا انتها دنبال کن نیا

 

 ست؟ی چ کیدرولیه  لنگیش 1#
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 کیاست که در  یا لهیوس (Hydraulic Hose) کیدرولیه لنگیش
به  ی از جزئ ای و  گریبه نقطه د یرا از نقطه ا  عات یما  ک،ی درولیه ستمیس

 .کند یمنتقل م  گریجزء د

بخش   نیرا ب یکیدرولیه یانرژ  ی به نوع  کیدرولیه یها لنگیواقع ش در
 .دهند ی انتقال م  ستم،یمختلف س یها

  نیاز ا ی بزرگ  قسمت دارند و ی مهم ارینقش بس کیدرولیها در ه لنگیش
خراب   ی به هر شکل ایها پاره  لنگیش اگر .دهند ی م  لیصنعت را تشک

  ستمیس یاست برا ممکن گذاشته و ریو اجزا تاث ستمیکل س یشوند، رو
 .به بار آورند ی خراب

کند چرا  ی را راحت تر م  کیدرولیه یاجزا  نیها ارتباط ب  لنگیاز ش استفاده
توانند خم شوند  ی که دارند، م  ی خوب یر یانعطاف پذ لی ها به دل لنگیش که
  ستمیکه در گوشه و کنار س یی اجزا تنگ و سخت عبور کنند و یاز جاها ای

 .قرار دارند را به هم مرتبط کنند

  نی و کارآمد تر نی موجود بهتر یشود که بتوان از فضا ی مسئله باعث م  نیا
 ای  کینزد اریبس یتوانند اجزا ی ها م لنگیش نیچن  هم .استفاده را کرد

 .دور را با هم ارتباط دهند اریبس
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 کیدرولیه لنگیختار شسا 2#

 :شود یم  لیاز سه بخش تشک کیدرولیه لنگیش کی ی طور کل به

 

 .کند ی را حمل م الیاست که س یا هی: همان ل ی داخل لوله .1

  .مورد نظر سازگار باشد الیبا س دی است و با ریانعطاف پذ  هیل نیا
تفلون  ای  کیترموپالست  ،ی مصنوع کی لوله معمول از لست نیا جنس

 .مقاوم باشد ی نسبت به حرارت و خوردگ  دیاست که با

بافته  یها  میاز چند غالف س ی پوشش  ه،یل نی: ای ان یم ی ت ی تقو هیل .2
  ها است و نیاز ا ی بیترک ای  ی نخ اف یال ،یچیمار پ یها میشده، س

 .باشد ی م لنگیش تی آن تقو نقش
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محافظت  ی ت یتقو هیاز ل لنگ یش ی خارج هی: لی رون یمحافظ ب هیل .3
 ی و انتخاب م  ی کار، طراح  یط یمح طیاساس نوع شرا بر کند و ی م

و گرد و  شیمعمول در برابر آب و هوا، روغن، سا   هیل نیا .شود
 .خاک مقاوم است

 

 ی کی درولیه یها نگیشل یها یژگیو 1-2#

  یبرا یفلز  یها نگیمعمول در دو سرشان کوپل کیدرول یه یها لنگیش
 .دارند زات ی اتصال به تجه

نوع  اگر دارند اما یاغلب طول عمر محدود کیدرول یه یها لنگیش
از آن   ی و به طور درست میها را انتخاب کن لنگیش حیصح  زی مناسب و سا

 .خواهند داشت یشتر یعمر ب قطعا م،یها استفاده کن

  ی ها به طرز استفاده از آن ها هم بستگ لنگیش نیطول عمر ا  جهینت در
 یها لنگیکاهش طول عمر ش یوجود دارند که رو ی عوامل دارد اما

 :اشاره کرد ری توان به موارد ز ی دارند که م  یی بسزا ریتاث کیدرولیه

و کم تر از حداقل شعاع خمش  لنگیاز حد ش شیشدن ب خم •
 مشخص شده 

 لنگ یش دنییسا  ای منقبض شدن، خرد کردن ای دهیکش  ،ی خوردگ چیپ •
کم   یدما ای لنگیمجاز ش یاز حداکثر دما  شتریب یکردن در دما  کار •

 مجاز  یتر از حداقل دما
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از حداکثر  شتریفشار ب ع یسر شی در معرض افزا  لنگیگرفتن ش قرار •
 ی فشار مجاز کار 

سازگار  لنگیبا ش ایسازنده نبوده  دییکه مورد تا یاز اتصالت استفاده •
 ستند ین
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 کیدرولیه لنگیانواع ش 3#

  ی م یبند میبر اساس استحکام ساختارشان تقس کیدرول یه یها لنگیش
 :میپرداز ی دارند که به آن ها م ی نوع اصل سه شوند و

 

 یبافته نخ 1-3#
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  یبرا است و ی نخ اف یآن ها از نوع ال ی تی تقو  هیها، ل  لنگینوع ش نیا در
ها   خینفت سوخت، آب، ضد  ن،ینفت، بنز  هیبا پا ی کیدرولیه یروغن ها
 .مناسب است  یی ایمیو مواد ش

برگشت کم فشار روغن مورد   ای مکش  یها ریها در مس لنگیش نیا
  ی کم فشار شناخته م یها لنگیکل با عنوان ش در .رندیگ ی استفاده قرار م
 .شوند  ی نم  هیپر فشار توص یها ریمس یبرا  جهیشوند و در نت

 

 ی میبافته س  2-3#
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پر   یفولد  یها میس یاز بافته ها ی تی تقو  هیها، ل  لنگینوع ش نیا در
نفت  ،ی کیدرولیروغن ه یها ریمس یبرا کشش ساخته شده است و

 .آب مناسب هستند ای نیسوخت، بنز 

  یها لنگ یمتوسط کاربرد دارند و با عنوان ش یها در فشار ها لنگیش نیا
  یو کشاورز  ی آلت صنعت  نیماش در شوند و ی فشار متوسط شناخته م

 .دارند یاد یکاربرد ز

 

 ی چی مارپ یمیبافته س  3-3#

 

  میس ی چیمارپ هیاز چند ل ی ب یها ترک لنگینوع ش  نیدر ا ی ت ی تقو هیل
روغن    یها ریمس یبرا است که ی نخ هیل کیپر کشش و  یفولد

 .باشد ی نفت سوخت مناسب م  ایپر فشار و  اریبس ی کیدرولیه
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  .شوند که موج فشار وجود دارد  ی استفاده م  یی ها در جاها لنگیش نیا
  فیفشار، ضع یتحت موج ها  ی چ یمارپ ی میبا بافته س یها لنگیش

 .ندیگو ی م  یفشار قو لنگیها، ش لنگینوع ش نیا به .نخواهند شد

 

 مناسب کیدرولیه لنگیانتخاب ش 4#

 

چند مورد را حتما در نظر  دیمناسب با کیدرولیه لنگیش کی انتخاب  یبرا
 :میکن ی که در ادامه به آن ها اشاره م میداشته باش

مهم    اریبس زین  لنگیقطر ش لنگ،ی: عالوه بر طول شلنگیش زیسا .1
  .شوند یم  یشان اندازه گذار  ی رونیها با اندازه قطر ب لنگیش .است

محدود شده و   انیکم تر از حد باشد، عبور جر لنگیش ی قطر داخل اگر
 در .دارد ی داغ شدن روغن و تلفات فشار را در پ تی محدود نیا
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برخوردار  یی بال تیاز اهم لنگ ی ش ی و قطر خارج ی قطر داخل جهینت
 .هستند

 انیحجم جر دیبا لنگ یش ز یسا  صیتشخ یروغن: برا انیجر حجم .2
 .را در نظر گرفت  لنگیروغن داخل ش

را   ی خاص یی بسته به نوع موادش رنج دما  لنگی: هر شستمیس یدما .3
 یبرا .شود ی سازنده مشخص م  توسط تواند تحمل کند که  ی م

که  یی و دما می دار ستمیکه در س یی به دما دیبا لنگیانتخاب ش
داخل   الیس  یدما اگر چرا که م یتواند تحمل کند توجه کن ی م لنگیش
 .به بار آورد ی تواند خراب ی شود، م  شتریمجاز ب یاز دما لنگیش

تواند  ی م  کیدرولیه لنگیش کیکه  ی: فشار ستمیس یکار  فشار .4
 اگر .باشد ستمیس یبزرگتر از حداکثر فشار کار  ایبرابر  دیتحمل کند با

باشد، باعث کاهش طول  لنگیبالتر از فشار مجاز ش ستمیفشار س
 .شود ی م ی خراب جادیو ا لنگیعمر ش

  لنگیش ی و مخصوصا جنس لوله داخل لنگی: جنس شلنگیش جنس .5
  یکند سازگار  ی که حمل م  ی ال یبا س دیبا دارد چرا که تیاهم اریبس

به  الیس هم کم نشود و لنگیداشته باشد تا هم طول عمر ش
 .نزند بیآس گرید  زات یتجه

و شعاع  کیدرولیه لنگی: معمول سازندگان موارد کاربرد هر شکاربرد .6
با توجه به نوع کاربرد،   دیبا  کنند که ی خمش مجاز را مشخص م

 . میمناسب را انتخاب کن لنگیش


