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Abstract 
The present work is conducted in order to study the effect of oil 

temperature and pressure variation on the hydraulic system performance at various 
ranges of temperature and pressure. The oil is the first component which will be 
influenced by the changes in the surrounding conditions and all its properties will 
be changed. The most important property of the oil that will be studied is the 
viscosity. The viscosity is measured experimentally at different temperatures (20 
→ 100) °C and atmospheric pressure and by using correlations taken from 
literature of other researchers in order to evaluate the viscosity at different 
temperatures and pressures. The hydraulic test bench existing at the Fluid 
Mechanic Laboratory/University of Technology has been developed to meet the 
requirements of the experimental work. The effect of the temperature and pressure 
will be studied by evaluating the work of two loading actuators (hydraulic cylinder 
and motor). It was found that, the oil viscosity depends mainly on the temperature 
and the effect of pressure on the viscosity can be noticed clearly at low 
temperature. The temperature rising in the closed hydraulic circuit is faster and 
higher than that in the open hydraulic circuit and the work of the system depends 
mainly on the temperature and the working period. 
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 ةالدراسة العملية في تأثير درجة الحرارة والضغط على المنظومة الهيدروليكي

  الخالصة
الغاية األساسية من هذا البحث هو دراسة تأثير درجة الحرارة وتغير الضغط على اداء              

أول تأثير تم تناوله في هـذه       . المنظومة الهيدروليكية لمدى متغير من درجات الحرارة والضغط         
ثير تغيير درجات الحرارة والـضغط علـى الزيـت المـستخدم فـي المنظومـة            الدراسة هو تأ  
من . حيث إن الزيت هو أول من يتأثر بالمتغيرات المحيطية وتتغير جميع خواصه           , الهيدروليكية  

أهم الخواص التي تم التطرق إليها في هذا البحث المتعلقة بالزيـت المـستخدم هـي اللزوجـة                  
(Viscosity) . (100 → 20)جة عمليا لمدى متغير من درجات الحرارةتم قياس اللزو°C  وعنـد  

وتم حساب قيم اللزوجة لدرجات حرارة وضغوط مختلفة باستخدام العالقات من           , الضغط الجوي   
الجامعـة  / الموجودة في مختبـر الموائـع   يتم تطوير منصة الفحص الهيدروليك    . البحوث السابقة 

تم دراسة شغل المنظومة الهيدروليكية . للغرض أعاله   التكنولوجية إلجراء مجموعة من التجارب      
لقد تم التوصـل    ) . اسطوانة ومحرك هيدروليكي   ((Actuators)بتقييم أداء نوعين من المشغالت      

إلى إن اللزوجة تعتمد بشكل كبير على درجة الحرارة وان تأثير الضغط على اللزوجـة يكـون                 
ع درجة الحرارة في الدائرة الهيدروليكية المغلقـة  إن ارتفا. واضحا عند درجات الحرارة الواطئة  

(Closed Hydraulic Circuit)  يكون أسرع وأعلى من الدائرة الهيدروليكيـة المفتوحـة (Open 
Hydraulic Circuit)  وإن شغل المنظومة يعتمد بشكل كبير على درجة الحرارة وفترة العمل .  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

