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النيوماتيرموز المحرك   



الدوارة النيوماتيةاالسطوانة   

 مكبس االسطوانة مصمم مع مسنن خطي: االسطوانة الدوارة

 يتعشق مع مسنن دائري على محور قابل للدوران

 أي أن الحركة الخطية للمكبس تتحول إلى حركة دورانية

 تجويف اسطواني على محوره حاجز طوالني قابل للدوران: المترواحالمقود 

 يدخل الهواء من فتحة أمام. مثل المقود ولكنه ال يستطيع الدوران دورة كاملة

 .الحاجز ويخرج من الفتحة التي خلفه ليؤمن التحكم بالمقود

وما هو المقود المتراوح مع رسم الرمز لكل منها؟ الدوراةماهي االسطوانة   



النيوماتيهيكل نظام التحكم   



نيوماتيةدارة تحكم   
 في الشكل المجاور سيتم التحكم بحركة مكبس االسطوانة
 الذي يالمس في نهاية شوط الخروج بكرة صمام اتجاهي

 للتحكم بحركتها 5/2االسطوانة ثنائية التأثير تحتاج صمام توجيه  

 صمام التوجيه يتم التحكم به من جهتين بالهواء المضغوط

 عند الراحة أي المكبس للداخل يتدفق الهواء عبر الصمام التوجيهي
 إلى أمام المكبس والهواء خلف المكبس يخرج عبر الصمام التوجيهي 5/2

 وفتحة التنفيس

 يمرر الهواء إما من اليمين أو اليسار ORعنصر المعالجة هو صمام منطقي 

 متحكم بهما عن طريق كباسة 3/2عنصري دخل وهما صمامين توجيهين 

 ونابض

 متحكم به عن طريق بكرة 3/2عنصر دخل وهو صمام توجيهي 

 لداخل االسطوانة بعد اصطدامه بالبكرة االمكبسونابض يعيد 

 متحكم به عن طريق كباسة من جهتين 3/2عنصر دخل وهو صمام توجيهي 

 وحدة خدمة فيها مضخة وفلتر وصمام تخفيض الضغط وساعة ضغط



 5/2صمام اتجاهي 
 ثنائية التأثير فهو يؤمن عكس اتجاه الهواء  باالسطوانةيستخدم للتحكم 

 يتم التحكم بالصمام عن طريق ضغط الهواء من جهتين ونابض من جهة

 وملف كهربائي وكباسة يدوية من جهة أخرى

 في الوضع األول للصمام يتدفق الهواء من 

 مسدود 3ويكون  5إلى  4ومن  2إلى  1

 في الوضع الثاني للصمام يتدفق الهواء من 

 مسدود 5ويكون  4إلى  1ومن  3إلى  2



الالرجعيالصمام   



 صمامات التدفق

 الذي يسمح  ANDبتأثير ضغط الهواء القادم من الصمام المنطقي  5/2يتغير وضع الصمام 

 بنفس الوقت 3/2بمرور الهواء فقط عندما يتم الضغط على الكباستين للصمامين 



 صمامات التدفق

 الذي يسمح   ORبتأثير ضغط الهواء القادم من الصمام المنطقي  5/2يتغير وضع الصمام 

 فقط 3/2بمرور الهواء عندما يتم الضغط على إحدى الكباستين للصمامين 



1تطبيق   

 الهدف هو فتح وإغالق صمام الماء الميكانيكي بواسطة 

 البنيوماتيةحركة مكبس االسطوانة 

 المطلوب استخدام اسطوانة ثنائية التأثير 



1تطبيق   

  5/2من وحدة الخدمة إلى صمام تشغيل وإيقاف ثم إلى الصمام االتجاهي 

 ومنه إلى االسطوانة من الفتحة أمام المكبس ليتحرك المكبس للداخل

 الصمام تنفيسةالهواء خلف المكبس يتم تصريفه عبر 

 تغير مسار الهواء فيمر من المضخة إلى خلف  5/2تغيير وضع الصمام 

 المكبس ليدفعه للخارج 

 بكباسة يدوية و ملف كهرائي وضغط الهواء 5/2يتم التحكم بالصمام 



1تطبيق   

 فيتغير وضعه ويسمح بإخراج المكبس  5/2فيمر التيار لملف الصمام  S1عند التشغيل المباشر يتم الضغط على الضاغط 

 ويمرر التيار K1فيغلق تالمسه ( ريليه) كونتاكتورفيمر التيار لملف  S1عند التشغيل غير المباشر يتم الضغط على الضاغط 

 فيتغير وضعه ويسمح بإخراج المكبس  5/2لملف الصمام  



2تطبيق   



2تطبيق   



 نهاية المحاضرة


