
 

معدات تحكم في السوائل
عالية األداء
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ُصنع في المملكة المتحدة

الشركة

منتجات الضغط العالي القياسية

إن شركة "هيل هامليتون" هي إحدى الشركات الرائدة في تصميم معدات التحكم في السوائل 
عالية األداء، وتصنيعها، وتوريدها، ودعمها؛ ومعداتنا مصممة للعمل في الظروف القاسية مع 

القدرة على تلبية المتطلبات الفنية الصارمة في كافة أنحاء العالم.

تأسست شركتنا في عام 1947، ونحن نرتكز على أصول أساسية هي المعرفة، والخبرة 
والتزام العاملين بالشركة - موظفين وفنيين. وانطالقًا من خبرتنا المتخصصة هذه نقوم بتقديم 

مجموعة شاملة من المنتجات واألنظمة بأسعار تنافسية، وجودة ال تضاهى، وتسليم في الموعد 
المحدد، ودعم كامل لقطع الغيار والخدمة.

إن بعض أهم الميزات التي نتمتع بها هي التخصص بكفاءة في تصميم الصمامات، والتصميم 
والتنفيذ الهندسي لألنظمة، وإدارة المشروعات.

تطبق شركة "هيل هامليتون" نظام إدارة جودة وهي معتمدة طبقًا لمعيار 
أيزو 9001: 2000.

محطة عمل للتصميم ثالثي األبعاد بمساعدة الكمبيوتر

Matsuura H405 مركز تصنيع

منِظمات وأجهزة تحكم 
يتوافر لدينا نوعان أساسيان من أجهزة 
التحكم في الضغط: أجهزة مزودة بقبة 

ومنظمات محملة بنابض.

صمامات اإلغالق اليدوي 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من صمامات 

اإلغالق تناسب ضغوط التشغيل من 
صفر حتى 414 بار (6000 رطل على 

البوصة المربعة).

صمامات بملف لولبي 
تقوم الشركة بتصميم وتصنيع صمامات 

متخصصة بملفات لولبية للتطبيقات 
الدفاعية. وتشمل هذه التشكيلة صمامات 

بملفات لولبية ثنائية وثالثية االتجاه مباشرة، 
أو تعمل بدليل، أو تعمل بدليل ومتوازنة.

صمامات التصريف 
تتعامل تشكيلتنا من صمامات التصريف 

مع ضغوط تبدأ من 0.03 بار 
(0.45 رطل على البوصة المربعة) 

صعودًا حتى الضغوط التي تتجاوز 550 
بار (8000 رطل على البوصة المربعة).

الصمامات الالرجعية 
تضم تشكيلتنا القياسية للصمامات 

الالرجعية (االتجاه الواحد) مقعد صمام 
مخروطي بحلقة مطاطية داخلية لضمان 

قطع التدفق بدون تسرب مع المحافظة على 
مسار تدفق يتسم بالكفاءة.

صمامات المحافظة على الضغط العكسي 
يتوافر لدينا صمامات من اختيارك إما مزودة 

بغشاء ("رداخ") محمل بنابض أو مزودة 
بمكبس ("بستم") محمل بنابض، فتمنحك 

تحكمًا دقيقًا في الضغط العكسي في األنظمة 
الغازية أو الهيدروليكية.

الفالتر  
تقدم شركة "هيل هامليتون" فالتر داخلية من 

البرونز الملبد أو من سلك االستنلس ستيل 
الملفوف حول إطار تشكيل من النحاس.

مخرطة نصف تحكم رقمي بالكمبيوتر 



ُصنع في المملكة المتحدة

التطبيقات البحرية
محطات تنقيص

إن محطة التنقيص عبارة عن نظام من صمامات تحكم ُيدمج عادة في كتلة 
فردية من برونز النيكل واأللمنيوم أو من االستنلس ستيل؛ وتؤمن هذه المحطة 

التحكم في الضغط العالي للهواء المخزن وتخفيضه (تنقيصه) إلى ضغط 
منخفض يالئم التطبيق المحدد. وتشمل التطبيقات النمطية بدء حركة المحرك 

الرئيسي ومولدات الديزل.

أنظمة الهواء المضغوط واألنظمة الهيدروليكية
مجموعة شاملة من المنتجات واألنظمة المرتبطة بتناول األسلحة 

وإطالق الطوربيدات واألسلحة العامة.

نظام نفخ غطاء الرأس
يتكون نظام نفخ غطاء الرأس من منظم ضغط أولي، وصمام تحكم 

رئيسي في الضغط، ووصلة شحن. وفي قلب هذا النظام يوجد صمام 
HIS ("نظام نفخ الغطاء") للتحكم في الضغط؛ وهذا الصمام مركب 

في برج هروب الغواصة ويراقب ارتفاع الضغط أثناء الغمر.
ويجب أن يستجيب للضغط المتغير للبرج فيلبي طلب بدلة تغطيس 

الهروب من الغواصة ويحافظ على اإلمداد اإليجابي بالهواء لفرد طاقم 
الغواصة الهارب. 

نظام التنفس المدمج
يتألف نظام التنفس المدمج الخاص بنا من جميع الصمامات الضرورية 

للتحكم في كمية الهواء النظيف المخصص لالستخدام أثناء عملية 
الهروب المخططة للغواصة. ويحس النظام بكامله بضغط حجرة 

الهروب فيحافظ على إمداد إيجابي متواصل بهواء التنفس إلى أفراد 
طاقم الغواصة أثناء استعدادهم للهروب.

صائدة ألغام أحادية الغرض - الصورة 
 VT هدية من مجموعة

طراز Sauro - الصورة هدية من البحرية اإليطالية 

طراز HMS Vanguard - الصورة هدية 
 BAE SYSTEMS من

صمامات الهيكل والتفريغ
تمكن صمامات الهيكل من النقل اآلمن والحرج للسوائل عبر هيكل الغواصة 

المضغوط. ويمكن تهيأة التصميم ليناسب أي متطلبات للطول ومقاس الجوف؛ 
كما يمكن تجهيز هذه الصمامات بعجلة يدوية أو آلية فتح "بعيدة عن األيدي". 
إن تشكيلة صمامات الهيكل الخاصة بشركتنا "هيل هامليتون" مركبة بجميع 

غواصات المملكة المتحدة، بما في ذلك طراز Astute، وبكثير من السفن األخرى 
في شتى أرجاء العالم.

عية
دفا
 ال
ض
غرا

لأل
w

w
w

.h
al

eh
am

ilt
on

.c
om



األنظمة الدفاعية
الشحن األوتوماتيكي

ارتقت "هيل هامليتون" بخبراتها الواسعة في تصميم مصنع 
شحن االسطوانات الصناعية حتى يتسنى لها تزويد المستخدمين 

العسكريين بمنتج يمنحهم شحنًا آمنًا وسريعًا ومتصًال السطوانات، 
فيجنبهم بذلك أخطار الضغط والسخونة المفرطين.

يتيح نظام الشحن األوتوماتيكي قدرة على الشحن األوتوماتيكي 
لالسطوانات طبقًا للمتطلبات البحرية المتعلقة بمكافحة الحريق، 

والسيطرة على األضرار، وهواء التنفس. وتسمح المخارج 
المتعددة بشحن االسطوانات بضغوط مختلفة.

وحدة الشحن المتنقلة
يتوافر لدينا نظاما شحن: نظام النيتروجين - وهو مناسب لنفخ إطارات الطائرات 

وشحن الدعامات االنضغاطية لنظام التعليق. وهناك أيضًا نظام األكسجين - لشحن 
االسطوانات الموجودة على متن المركبة.

وتتميز هذه الوحدة باالحتواء الذاتي وسهولة االستخدام، ولكن لعل األكثر أهمية 
من ذلك هو خفة وزنها ومتانتها.

التطبيقات األرضية
تقوم شركة "هيل هامليتون" بتوريد نظام تعليق التحكم في االرتفاع 

للسيارات العسكرية؛ ونحن من الشركات الراسخة في عمليات توريد 
أنظمة دبابة القتال الرئيسية "تشالنجر 2".

ونقوم أيضًا بتوريد صمامات لالستخدام بمدفع الهاويتزر الميداني، حيث 
ُتستخدم صمامات هيدروليكية متخصصة في وضع إطالق النار األرضي 

السفلي، وترفع المدفع من هذا الوضع إلى وضع القطر، والعكس.

 BAE SYSTEMS مدمرة طراز 45 - الصورة هدية من

ُصنع في المملكة المتحدة

Hale Hamilton Limited 
Cowley Road

Uxbridge
Middlesex
UB8 2AF
England

+44 (0) 1895 457551/ 542/ 566 
+44 (0) 1895 457951/ 942/ 958

defsales@halehamilton.com
 www.halehamilton.com

 BAE SYSTEMS الصورة هدية من -UFH مدفع

 BAE SYSTEMS هاريير - الصورة هدية من
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